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م لما تعالى وإٌَِّاك وفمنا هللا إلرسال التفسٌر بؤحدث نسخة إن شاء هللا،
 .آمٌن ،ٌرضٌه برحمته

Abdulla.khdhir@gmail.com 
khdhir@hotmail.com Abdulla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Abdulla.khdhir@gmail.com
mailto:Abdulla.khdhir@gmail.com


ٖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِحٌِم{}بِْسِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َّللاَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٗ 
 

 
 المرآن

ِ َوَرُسوِلِه َوإَِذا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ لَْم ٌَْذَهبُوا  َحتَّى }إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن آَمنُوا بِاَّللَّ
ِ َوَرُسوِلِه فَِإذَا اْستَؤَْذنُوَن ِلبَْعِض َشؤْنِِهْم ٌَْستَؤِْذنُوهُ إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَؤِْذنُونََن أُولَئَِن  الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ) َ إِنَّ َّللاَّ  [ٕٙ({ ]النور : ٕٙفَؤَْذْن ِلَمْن ِشئَْت ِمْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهُم َّللاَّ
 التفسٌر:

عملوا بشرعه، وإذا كانوا مع النبً صلى هللا إنما المإمنون حمًا هم الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله، و
علٌه وسلم على أمر جمعهم له فً مصلحة المسلمٌن، لم ٌنصرؾ أحد منهم حتى ٌستؤذنه، إن 

هم الذٌن ٌإمنون باهلل ورسوله حمًا، فإذا استؤذنون لبعض حاجتهم  -أٌها النبً  -الذٌن ٌستؤذنونن 
لعذر، واطلب لهم المؽفرة من هللا. إن هللا ؼفور فَؤَْذن لمن شبت ممن طلب اإلذن فً االنصراؾ 

 لذنوب عباده التاببٌن، رحٌم بهم.
 سبب النزول:

 فً سبب نزول اآلٌة، لوالن:
أنها نزلت فً حفر الخندق؛ وكان لوم ٌتسللون إلى أهلٌهم بؽٌر علم من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أحدها: 
 وال اذن.
لاال: "لما ألبلت لرٌش عام األحزاب نزلوا بمجمع عن عروة ودمحم بن كعب المرظً  

األسٌال من ببر رومة بالمدٌنة لابدها أبو سفٌان وألبلت ؼطفان حتى نزلوا بتؽمٌن إلى جانب 
أحد وجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الخبر وضرب الخندق على المدٌنة وعمل فٌه وعمل المسلمون فٌه 

ٌورون بالضعٌؾ من العمل فٌتسللون إلى أهلٌهم بؽٌر علم من  وابطؤ رجال من المنافمٌن وجعلوا
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال اذن وجعل الرجل من المسلمٌن إذا نابته الناببة من الحاجة التً البد منها ٌذكر 

زل هللا فً ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌستؤذنه فً اللحوق لحاجته فٌؤذن له فإذا لضى حاجته رجع، فؤن
ِ َوَرُسوِلِه َوإَِذا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر َجاِمع{ ]النور  أولبن المإمنٌن : }إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن آَمنُوا بِاَّللَّ

ٍء َعِلٌم{ ]النور :  [، إلى لوله:ٕٙ:  ًْ ُ بُِكّلِ َش  .(ٔ)["ٗٙ}َوَّللاَّ
فً ؼزاة تبون  -رضوان هللا علٌه -بن الخطاب أنها :" نزلت فً عمر -وهو لول مماتل-الثانً: 

انطلك فو » -ملسو هيلع هللا ىلص -فً الرجعة أن ٌسمع المنافمٌن، إلى أهله فمال النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أنه استؤذن النبً
ٌرٌد أن ٌسمع المنافمٌن فلما سمعوا ذلن، لالوا: ما بال دمحم إذا استؤذنه «. هللا ما أنت بمنافك

 . (ٕ)أصحابه أذن لهم فإذا استؤذناه لم ٌؤذن لنا، فو البلت ما نراه ٌعدل، وإنما زعم أنه جاء لٌعدل"
ِ َوَرُسوِلِه{ ]النور :   [، أي:" إنما المإمنون ٕٙلوله تعالى:}إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن آَمنُوا بِاَّللَّ

 .(ٖ)حمًا هم الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله، وعملوا بشرعه"
 .(ٗ)لال الطبري: ٌمول:" ما المإمنون حك اإلٌمان، إال الذٌن صدلوا هللا ورسوله" 
عن سعٌد لوله: "}آمنوا باهلل{، ٌعنى: بتوحٌد هللا، }ورسوله{، ٌعنى: ٌصدلون بدمحم صلى  

 .(٘)هللا علٌه وسلم أنه نبً ورسول"
اإلٌمان باهلل ثم »تبع له  جعل كمال ابتداء اإلٌمان، الذي ما سواه لال اإلمام الشافعً:" 
، فلو آمن عبد به ولم ٌإمن برسوله، لم ٌمع علٌه اسم كمال اإلٌمان أبدا، حتى ٌإمن «برسوله
 .(ٙ)معه" –ملسو هيلع هللا ىلص  -برسوله 

                                                           

 .إسحك وابن المنذر والبٌهمً فً الدالبلابن ، وعزاه إلى 5ٕٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 . ]باختبلؾ فً االلفاظ[5ٓٗ-1ٓٗ/ٖوانظر: دالبل النبوة للبٌهمً:

 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص5ٔٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٙٙ/ٕتفسب اإلمام الشافعً: (ٙ)
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[، أي:" وإذا كانوا مع النبً ٕٙلوله تعالى:}َوإَِذا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ{ ]النور :  
 .(ٔ) على أمر جمعهم له فً مصلحة المسلمٌن"ملسو هيلع هللا ىلص

لال الطبري:" ٌمول: وإذا كانوا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أمر ٌجمع جمٌعهم من حرب  
 .(ٕ)حضرت، أو صبلة اجتمع لها، أو تشاور فً أمر نزل"

 [، ثبلثة وجوه:ٕٙور : وفً لوله تعالى:}َوإَِذا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ{ ]الن 
أحدها : أن األمر الجامع: الجمعة والعٌدان واالستسماء وكل شًء ٌَكون فٌه الخطبة ، لاله ٌحٌى 

 .(ٖ)بن سبلم
، ومماتل بن (٘)، وأبو ملٌكة(ٗ)ٌعنى: فً الجهاد والجمعة والعٌدٌن. لاله سعٌد بن جبٌرالثانً: 
 .(ٙ)حٌان

طاعة ٌجتمعون علٌها، نحو الجمعة، والنحر والفطر، لال مماتل حٌان:" ٌمول: على أمر  
 .(2)والجهاد، وأشباه ذلن مما ٌنفعهم هللا به"

 .(5)، وابن زٌد(1)الثالث: أن ذلن فً الؽزو والجمعة. لاله مجاهد
 .(ٓٔ)وإذن اإلمام ٌوم الجمعة أن ٌشٌر بٌده" لال مجاهد:" 

جامع، لد أمر أن ال ٌذهب ولال مكحول:" فً ٌوم الجمعة، وفً زحؾ، وفً كل أمر 
 .(ٔٔ)" أحد فً ٌوم جمعة حتى ٌستؤذن اإلمام، وكذلن فً كل جامع

كانت الجمعة من تلن األمور الجامعة التً ٌستؤذن الرجل فٌها لال: إذا  لال مكحول:"
كان ذلن وضع الرجل ٌده الٌسرى على أنفه، ثم ٌؤتً فٌشٌر بٌده الٌمنى إلى اإلمام، فٌشٌر إلٌه 

 .(ٕٔ)فٌذهب"اإلمام، 
 .(ٖٔ)فً الحرب ونحوه" ولال سعٌد بن جبٌر:" 
األمر الجامع: حٌن ٌكونوا معه فً جماعة الحرب أو جمعة، لال:  لال ابن زٌد:" 

والجمعة من األمر الجامع ال ٌنبؽً ألحد أن ٌخرج إذا لعد اإلمام على المنبر ٌوم الجمعة إال 
بإذن سلطان، إذا كان حٌث ٌراه أو ٌمدر علٌه، وال ٌخرج إال بإذن، وإذا كان حٌث ال ٌراه وال 

 .(ٗٔ)، فاهلل أولى بالعذر"ٌمدر علٌه، وال ٌصل إلٌه
 .(ٙٔ) ، وابن لتٌبة(٘ٔ)الرابع: أنه الجمعة إذا كانوا معه لم ٌذهبوا حتى ٌستؤذنوه. لاله الزهري

كان الرجل إذا كانت له حاجة واإلمام ٌخطب، لام فؤمسن بؤنفه، فؤشار إلٌه  لال الحسن:" 
اإلمام أن ٌخرج، لال: فكان رجل لد أراد الرجوع إلى أهله، فمام إلى هرم بن حٌان وهو 
ٌخطب، فؤخذ بؤنفه، فؤشار إلٌه هرم أن ٌذهب، فخرج إلى أهله فؤلام فٌهم، ثم لدم، لال له هرم: 

هلً؟ لال: أبإذن ذهبت؟ لال: نعم، لمت إلٌن وأنت تخطب فؤخذت بؤنفً، أٌن كنت؟ لال: فً أ

                                                           

 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص5ٕٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص5ٕٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕ٘ٙ/1(:ص5ٔٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕ٘ٙ/1(:ص5ٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕ٘ٙ-ٕٕ٘ٙ/1(ص5ٖٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٕ٘ٙ-ٕٕ٘ٙ/1(ص5ٖٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕ٘ٙ/1(:ص5ٔ1ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕ٘ٙ/1(:ص5ٔٔٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٖٓؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
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فؤشرت إلً أن اذهب فذهبت، فمال: أفاتخذت هذا دؼبل؟ أو كلمة نحوها، ثم لال: اللهم أخر 
 .(ٔ)رجال السوء إلى زمان السوء"

 .(ٗ)، والضحان(ٖ)، ولتادة(ٕ)الخامس : أنه فً طاعة هللا ، لاله ابن عباس
 .(٘)نه أمر عام. لاله عطاءالسادس : أ
[، أي:" لم ٌنصرؾ أحد منهم حتى ٕٙلوله تعالى:}لَْم ٌَْذَهبُوا َحتَّى ٌَْستَؤِْذنُوهُ{ ]النور :  
 .(ٙ)ٌستؤذنه"
 .(2)لم ٌموموا إال بإذنه" لال ابن لتٌبة:" 
لال الطبري:" ٌمول: لم ٌنصرفوا عما اجتمعوا له من األمر، حتى ٌستؤذنوا رسول هللا  
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص"

وهذا أًٌضا أدب أرشد هللا عباَده المإمنٌن إلٌه ، فكما أمرهم باالستبذان لال ابن كثٌر:" 
ال سٌما إذا كانوا فً أمر جامع مع  -عند الدخول، كذلن أمرهم باالستبذان عند االنصراؾ 

و اجتماع لمشورة الرسول ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، من صبلة جمعة أوعٌد أو جماعة ، أ
أمرهم هللا تعالى أال ٌنصرفوا عنه والحالة هذه إال بعد استبذانه ومشاورته. وإن من  -ونحو ذلن 

 .(5)ٌفعل ذلن فهو من المإمنٌن الكاملٌن"
هذا إرشاد من هللا لعباده المإمنٌن، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى هللا  لال السعدي:"

ن ضرورته أو من مصلحته، أن ٌكونوا فٌه جمٌعا، كالجهاد، علٌه وسلم على أمر جامع، أي: م
والمشاورة، ونحو ذلن من األمور التً ٌشترن فٌها المإمنون، فإن المصلحة تمتضً اجتماعهم 
علٌه وعدم تفرلهم، فالمإمن باهلل ورسوله حما، ال ٌذهب ألمر من األمور، ال ٌرجع ألهله، وال 

هم، إال بإذن من الرسول أو ناببه من بعده، فجعل موجب ٌذهب لبعض الحوابج التً ٌشذ بها عن
اإلٌمان، عدم الذهاب إال بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولً األمر 

 .(ٓٔ)منهم"
ِ َوَرُسوِلِه{ ]النور :   ي:" [، إٔٙلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَؤِْذنُونََن أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

 .(ٔٔ)هم الذٌن ٌإمنون باهلل ورسوله حمًا" -أٌها النبً  -إن الذٌن ٌستؤذنونن 
 .(ٕٔ)لال ٌحٌى:" أي: مخلصٌن ؼٌر منافمٌن" 
ٌعنى: الذٌن فعلوا ما ذكر فً هذه اآلٌة. لوله: }ٌإمنون باهلل  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٖٔ)ورسوله{، ٌعنى: ٌصدلون بتوحٌد هللا"
ن عمر استؤذن رسول هللا فً ؼزوة تبون أن ٌرجع إلى أهله روي أ لال السمعانً:" 
، ٌعرضه بالمنافمٌن، ولٌل: إن هذه اآلٌة ناسخة (ٗٔ)«ارجع فلست بمنافك وال مرتاب»فمال: 

ُ َعْنَن ِلَم أَِذْنَت لَُهم{ ]التوبة :   .(٘ٔ)["ٖٗلموله تعالى فً سورة التوٌة: }َعفَا َّللاَّ

                                                           

 .5ٕٕ-1ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 . ذكره بدون سند.ٖٕ٘ٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 . ذكره بدون سند.ٖٕ٘ٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .ٖٕ٘ٙ/1(:ص5ٔٗٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖٓؼرٌب المرآن: (2)
 .1ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 . 11/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(5)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٕٗ٘ٙ/1(:ص5ٕٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 . كما سبك اإلشارة ؼلٌه فً سبب النزول.ٕٓٔ/ٖذكره مماتل بن حٌان فً التفسٌر: (ٗٔ)
 .ٗ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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[، أي:" فإذا استؤذنون لبعض ٕٙاْستَؤَْذنُوَن ِلبَْعِض َشؤْنِِهْم{ ]النور : لوله تعالى:}فَإَِذا  
 .(ٔ)حاجتهم"
 .(ٕ)أي: أمرهم" لال السمعانً:" 
 .(ٖ)لال ٌحٌى:" كما أمر هللا عن الؽابط والبول" 
 .(ٗ)لال البٌضاوي:أي:" ما ٌعرض لهم من المهام، وفٌه أٌضا مبالؽة وتضٌٌك األمر" 
[، أي:" فَؤَْذن لمن شبت ممن طلب اإلذن ٕٙؤَْذْن ِلَمْن ِشبَْت ِمْنُهْم{ ]النور : لوله تعالى:}فَ  

 .(٘)فً االنصراؾ لعذر"
 .(ٙ)معناه: إن شبت فؤذن، وإن شبت فبل تؤذن" لال السمعانً:" 
لال البٌضاوي:هذا " تفوٌض لؤلمر إلى رأي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، واستدل به على أن بعض  
مفوضة إلى رأٌه ومن منع ذلن لٌد المشٌبة بؤن تكون تابعة لعلمه بصدله فكؤن المعنى: األحكام 

 .(2)فابذن لمن علمت أن له عذرا"
لال ٌحٌى:" ولد أوجب هللا على النبً واإلمام بعده أن ٌؤذن لهم ولكن زاد هللا بذلن إكرام  

حٌال اإلمام وأمسن بؤنفه وأشار النبً علٌه السبلم وإعظام منزلته، فإذا كانت لرجل حاجة لام 
 .(1)بٌده"

 ذكر إلذنه لهم شرطٌن: لال السعدي:"
أحدهما: أن ٌكون لشؤن من شبونهم، وشؽل من أشؽالهم، فؤما من ٌستؤذن من ؼٌر عذر، فبل 

 ٌإذن له.
 .(5)والثانً: أن ٌشاء اإلذن فتمتضٌه المصلحة، من دون مضرة باآلذن"

، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا انتهى أحدكم إلى عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه  
المجلس فلٌسلِّم ، فإذا أراد أن ٌموم فلٌسلِّم ، فلٌست األولى بؤحك من اآلخرة"
(ٔٓ). 

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ عن ابن عباس،  "}اَل ٌَْستَؤِْذنَُن الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
، إلى لوله (ٔٔ)

}ٌَتََردَُّدوَن{
، فنسختها هذه اآلٌة التً فً سورة النور }فإذا استؤذنون لبعض شؤنهم فؤذن لمن (ٕٔ)

شبت منهم{، فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤعلى النظرٌن، من ؼزا عزا فً فضٌلة، ومن لعد لعد فً 
 .(ٖٔ)ؼٌر حرج إن شاء هللا"

 }َ  .(ٗٔ)[، أي:" واطلب لهم المؽفرة من هللا"ٕٙ]النور :  لوله تعالى:}َواْستَْؽِفْر لَُهُم َّللاَّ
لال البٌضاوي:أي:" بعد اإلذن، فإن االستبذان ولو لعذر لصور ألنه تمدٌم ألمر الدنٌا  

 .(٘ٔ)على أمر الدٌن"
 .(ٔ)أي: ادع لهم إذا طلبوا الدعاء منن" لال السمعانً:" 

                                                           

 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .٘ٔٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٙٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .(ٕٔٓٓٔ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )2ٕٓٙ( وسنن الترمذي برلم )1ٕٓ٘سنن أبً داود برلم )(ٓٔ)

 .لال الترمذي : "حسن"
 .[ٗٗ]التوبة : (ٔٔ)
 .[٘ٗ]التوبة : (ٕٔ)
 .ٕٗ٘ٙ/1(:ص5ٕٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .٘ٔٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
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َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النور   [، أي:" إن هللا ؼفور لذنوب عباده ٕٙ: لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)التاببٌن، رحٌم بهم"

 .(ٖ)لال السعدي:" ٌؽفر لهم الذنوب وٌرحمهم، بؤن جوز لهم االستبذان مع العذر"
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" }إن هللا ؼفور{ لفرطات العباد" 
 .(٘)لال سعٌد بن جبٌر:" }إن هللا ؼفور{ لما كان منهم. }رحٌم{ بهم بعد التوبة" 
 

 المرآن
ُ الَِّذٌَن ٌَتََسلَّلُوَن ِمنْ  ٌْنَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ ُسوِل بَ ُكْم ِلَواذًا }اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ

 [ٖٙ({ ]النور : ٖٙأَِلٌٌم )فَْلٌَْحَذِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو ٌُِصٌبَُهْم َعَذاٌب 
 التفسٌر:
عند ندابكم رسول هللا: ٌا دمحم، وال ٌا دمحم بن عبد هللا، كما ٌمول ذلن  -أٌها المإمنون-ال تمولوا 

فوه، ولولوا: ٌا نبً هللا، ٌا رسول هللا. لد ٌعلم هللا المنافمٌن الذٌن  بعضكم لبعض، ولكن شّرِ
 خفٌة بؽٌر إذنه، ٌلوذ بعضهم ببعض، فلٌَْحَذر الذٌن ٌخالفون أمر ٌخرجون من مجلس النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 رسول هللا أن تنزل بهم محنة وشر، أو ٌصٌبهم عذاب مإلم موجع فً اآلخرة.
ٌْنَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا{ ]النور :   ُسوِل بَ [، أي:" ال ٖٙلوله تعالى:}اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ
عند ندابكم رسول هللا: ٌا دمحم، وال ٌا دمحم بن عبد هللا، كما ٌمول ذلن  -المإمنون أٌها-تمولوا 

فوه، ولولوا: ٌا نبً هللا، ٌا رسول هللا" بعضكم لبعض، ولكن شّرِ
(ٙ). 

أي: ال تمولوا: ٌا دمحم، ٌا أبا الماسم، ٌا ابن عبد هللا، ولكن لولوا: ٌا أٌها  لال السمعانً:" 
 .(2)بً، ٌا رسول هللا، وادعوه على التفخٌم والتعظٌم"الرسول، ٌا أٌها الن

لال السعدي:" أي: ال تجعلوا دعاء الرسول إٌاكم ودعابكم للرسول كدعاء بعضكم 
بعضا، فإذا دعاكم فؤجٌبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً حال الصبلة، ولٌس أحد 

وله والعمل به، إال الرسول، لعصمته، وكوننا مخاطبٌن إذا لال لوال ٌجب على األمة لبول ل
ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ِلَما ٌُْحٌٌُِكْم{، وك ِ َوِللرَّ ذلن ال باتباعه، لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ

ٌا دمحم بن »و عند ندابكم، أ« ٌا دمحم»تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فبل تمولوا: 
، كما ٌمول ذلن بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتمٌزه ملسو هيلع هللا ىلص عن ؼٌره، أن ٌمال: ٌا «عبد هللا

 .(1)رسول هللا، ٌا نبً هللا"
ٌْنَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا{ ]النور :   ُسوِل بَ [، ٖٙوفً لوله تعالى:}اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ
 التفسٌر:وجوه من 

بإسخاطه، ألن دعاءه مستجاب  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه نهً من هللا عن التعرض لدعاء رسول هللا 
، وعطٌة (5)ٌوجب العموبة ولٌس كدعاء ؼٌره، فاحذروا أن ٌدعو علٌكم فتهلكوا. لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)العوفً
 .(ٔٔ)"ٌمول: دعوة الرسول علٌكم موجبة فاحذروها لال ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٗ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .٘ٔٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٗ٘ٙ/1(:ص5ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ5ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 . ذكره دون السند.ٕ٘٘ٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ5ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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الثانً : أنه نهً من هللا عن دعاء رسول هللا بالؽلظة والجفاء َوْلٌَْدُع بالخضوع والتذلل : ٌا 
، ومماتل بن (ٗ)، ولتادة(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)رسول هللا ، ٌا نبً هللا ، لاله ابن عباس

 .(٘)ومماتل بن حٌان
هللا، وٌا نبً هللا، ونحو هذا. لال ابن لتٌبة:" ٌعنً: فخموه وشرفوه، ولولوا: ٌا رسول  

 . (ٙ)وال تمولوا: ٌا دمحم، كما ٌدعو بعضكم بعضا باألسماء"
لال ابن عباس:" وكانوا ٌمولون: ٌا دمحم ٌا أبا الماسم، فنهاهم هللا عن ذلن إعظاما لنبٌه  

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص، لال: فمالوا: ٌا نبً هللا ٌا رسول هللا"
 تمولوا: ٌا دمحم، لولوا: ٌا رسول هللا، ٌا نبً هللا بؤبً أنت لال سعٌد بن جبٌر:" ال 
 .(1)وأمً"
لال مجاهد:" أمرهم أن ٌدعوا: ٌا رسول هللا، فً لٌن وتواضع، وال ٌمولوا ٌا دمحم فً  
 .(5)تجهم"
 .(ٓٔ)لال لتادة: أمر هللا عز وجل أن ٌهاب نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وأن ٌبجل وأن ٌعظم وأن ٌسود" 
ل مماتل بن حٌان:" ٌمول: ال تسموه إذا دعوتموه ٌا دمحم وال تمولوا: ٌا ابن عبد هللا، لا 

 .(ٔٔ)ولكن شرفوه فمولوا: ٌا رسول هللا، ٌا نبً هللا"
فهذا كله من باب األدب فً مخاطبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص والكبلم معه وعنده كما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)ته"أمروا بتمدٌم الصدلة لبل مناجا
الثالث : أنه نهً من هللا عن اإِلبطاء عند أمره والتؤخر عند استدعابه لهم إلى الجهاد وال 

 .(ٖٔ)ٌتؤخرون كما ٌتؤخر بعضهم عن إجابة بعض ، حكاه ابن عٌسى
ُ الَِّذٌَن ٌَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا{ ]النور :   هللا  [، أي:" لد ٌعلمٖٙلوله تعالى:}لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ

 .(ٗٔ)المنافمٌن الذٌن ٌخرجون من مجلس النبً ملسو هيلع هللا ىلص خفٌة بؽٌر إذنه، ٌلوذ بعضهم ببعض"
ٌمول: " إنكم أٌها المنصرفون عن نبٌكم بؽٌر إذنه، تسترا وخفٌة منه، وإن  لال الطبري:

« الفتنة»وال ٌخفى علٌه..و خفً أمر من ٌفعل ذلن منكم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،فإن هللا ٌعلم ذلن،
 .(٘ٔ)هو أن ٌلوذ الموم بعضهم ببعض، ٌستتر هذا بهذا"«: اللواذ»هاهنا: الكفر، و

التسلل: هو الخروج على خفٌة، وكان المنافمون ٌفعلون هكذا، وكان  لال السمعانً:" 
ٌشك علٌهم حضور المسجد والمكث فٌه، وسماع خطبة النبً، فكان ]ٌسٌر[ بعضهم ببعض 

 .(ٙٔ)«"رحبل»ج من المسجد. ولوله: }لواذا{ أي: ٌلوذ بعضهم ببعض، ولٌل: وٌخر

                                                           

 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ2ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ1ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٖٓؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٕ٘٘ٙ-ٕٗ٘ٙ/1(:ص5ٕٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕٙٗٔتم)أخرجه ابن أبً حا (5)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ2ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕ٘٘ٙ/1(:ص5ٕ1ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .15/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٗ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
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لال الفراء:" كان المنافمون ٌشهدون الجمعة مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌذكرهم وٌعٌبهم باآلٌات التً  
تنزل فٌهم، فٌضجرون من ذلن. فإن خفً ألحدهم المٌام لام، فذلن لوله: }لد ٌعلم هللا الذٌن 

 .(ٔ)ون منكم لواذا{، أي: ٌستتر"ٌتسلل
أي: من ٌستتر بصاحبه فً استبلله، وٌخرج. وٌمال: الذ فبلن بفبلن؛ إذا لال ابن لتٌبة:"

 .(ٕ)استتر به"
 .(ٖ)كانوا ٌستتر بعضهم ببعض، فٌمومون" لال الضحان:" 
 .(ٗ)هإالء المنافمون الذٌن ٌرجعون بؽٌر إذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" لال ابن زٌد:" 

لال السدي:" كانوا إذا كانوا معه فً جماعة الذ بعضهم بعضهم حتى ٌتؽٌبوا عنه فبل 
 .(٘)ٌراهم"

 .(ٙ)به"عن لتادة لوله: "}لد ٌعلم هللا الذٌن ٌتسللون منكم لواذا{، عن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعن كتا
 .(ٙ)به"كتا

}لواذا{، ، "(2)عن سفٌان، "}لد ٌعلم هللا الذٌن ٌتسللون منكم{ لال من الصؾ فً المتال"
 .(1)لال: فرارا"

 .(5)عن مجاهد:"}لواذا{، لال: خبلفا"
لال مماتل بن حٌان:" هم المنافمون كان ٌثمل علٌهم الحدٌث فً ٌوم الجمعة وٌعنى 

تى ٌخرجوا من المسجد، وكان ال ٌصلح للرجل بالحدٌث الخطبة لٌلوذون ببعض أصحاب دمحم ح
أن ٌخرج من المسجد إال بإذن من النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فً ٌوم الجمعة بعد ما ٌؤخذ فً الخطبة وكان، إذا 
أراد أحدهم الخروج أشار بؤصبعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌؤذن له من ؼٌر أن ٌتكلم الرجل، ألن الرجل 

 .(ٓٔ)والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخطب بطلت جمعته"كان إذا تكلم 
لال السعدي:" لما مدح المإمنٌن باهلل ورسوله، الذٌن إذا كانوا معه على أمر جامع لم 
ٌذهبوا حتى ٌستؤذنوه، توعد من لم ٌفعل ذلن وذهب من ؼٌر استبذان، فهو وإن خفً علٌكم 

}ٌَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا{ أي: ٌلوذون ولت تسللهم بذهابه على وجه خفً، وهو المراد بموله: 
 .(ٔٔ)وانطبللهم بشًء ٌحجبهم عن العٌون، فاهلل ٌعلمهم، وسٌجازٌهم على ذلن أتم الجزاء"

[، أي:" ٖٙلوله تعالى:}فَْلٌَْحَذِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ{ ]النور :  
 .(ٕٔ)الذٌن ٌخالفون أمر رسول هللا أن تنزل بهم محنة وشر" فلٌَْحَذر
ٌمول: " فلٌتك من ٌفعل ذلن منكم، الذٌن ٌخالفون أمر هللا فً االنصراؾ  لال الطبري: 

 .(ٖٔ)عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال بإذنه، أن تصٌبهم فتنة من هللا، فٌطبع على للوبهم، فٌكفروا باهلل"
أي : عن أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، سبٌله هو ومنهاجه وطرٌمته وسنته  لال ابن كثٌر:" 

وشرٌعته ، فتوزن األلوال واألعمال بؤلواله وأعماله، فما وافك ذلن لُبِل ، وما خالفه فهو َمْرُدود 

                                                           

 .ٕٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٖٓؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٙ٘ٙ/1(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙ٘ٙ/1(:ص5ٖٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙ٘ٙ/1(:ص5ٖٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙ٘ٙ/1(:ص5ٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٙ٘ٙ/1(:ص5ٖٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٙ٘ٙ/1(:ص5ٖٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)



ٔٔ 
 

 أنه لال على لابله وفاعله ، كابنا ما كان ، كما ثبت فً الصحٌحٌن وؼٌرهما ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)«من عمل َعَمبل لٌس علٌه أمرنا فهو َردّ : »

أي : فلٌحذر ولٌْخَش من خالؾ شرٌعة الرسول باطنًا أو ظاهًرا } أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ { أي 
 .(ٕ): فً للوبهم ، من كفر أو نفاق أو بدعة"

كٌؾ بمن لم ٌذهب أي: ٌذهبون إلى بعض شبونهم عن أمر هللا ورسوله، ف لال السعدي:"
إلى شؤن من شبونه؟ " وإنما ترن أمر هللا من دون شؽل له. }أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ{ أي: شرن 

 .(ٖ)وشر"
 .(ٗ)}أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ{ ، معناه: لببل تصٌبهم بلٌة" لال السمعانً:" 
 .(٘)ٌطبع على للبه، فبل ٌؤمن أن ٌظهر الكفر بلسانه فتضرب عنمه" لال الضحان:" 
وروى عن السدي وعبد الرحمن بن زٌد . (ٙ)ٌعنى بالفتنة: الكفر" لال مماتل بن حٌان:" 

 .(2)بن أسلم نحو ذلن
 .(1)لال مماتل بن حٌان:" ٌعنى: المنافمٌن" 
 .(5)ذٌن ٌصنعون هذا"ابن زٌد، لوله:"}فلٌحذر الذٌن ٌخالفون عن أمره{، العن  
[، أي:" أو ٌصٌبهم عذاب مإلم موجع ٖٙلوله تعالى:}أَْو ٌُِصٌبَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]النور :  
 .(ٓٔ)فً اآلخرة"
 .(ٔٔ)لال مماتل بن حٌان:"ٌعنً: المتل فً الدنٌا" 
 .(ٕٔ)أي : فً الدنٌا ، بمتل ، أو َحد ، أو حبس ، أو نحو ذلن" لال ابن كثٌر:" 

" ٌمول: أو ٌصٌبهم فً عاجل الدنٌا عذاب من هللا موجع، على صنٌعهم  الطبري:لال 
 .(ٖٔ)ذلن، وخبلفهم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

لال الحسن بن صالح: "إنى لخابؾ على ما ترن المسح على الخفٌن أن ٌكون داخبل فً  
 .(ٗٔ)هذه اآلٌة: }فلٌحذر الذٌن ٌخالفون عن أمره أن تصٌبهم فتنة{"

ُهَرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "مثلً ومثلكم كمثل رجل استولد ناًرا ، فلما عن أبً  
أضاءت ما حولها. جعل الفراش وهذه الدواب البلتً ٌمعن فً النار ٌمعن فٌها ، وجعل ٌحجزهن 

من فٌها". لال : "فذلن مثلً ومثلكم ، أنا آخذ بحجِزكم عن النار هلم عن النار ،  وٌؽلبنه وٌتمحَّ
 .(٘ٔ)فتؽلبونً وتمتحمون فٌها"

  

                                                           

 .(2ٔ1ٔ( وصحٌح مسلم برلم )52ٕٙصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .5ٓ-15/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٗ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٗٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . حكاه دون السند.2ٕ٘ٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٖ2ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٖ5ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٗٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٖ1ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .(1ٕٕٗ( ومسلم برلم )ٕٖٔ/ٕالمسند )(٘ٔ)



ٕٔ 
 

 المرآن
ٌِْه فٌَُ  ٌِْه َوٌَْوَم ٌُْرَجعُوَن إِلَ ِ َما فًِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض لَْد ٌَْعلَُم َما أَْنتُْم َعلَ نَبِّئُُهْم بَِما }أاََل إِنَّ َّلِلَّ

ٍء َعِلٌٌم ) ًْ ُ بُِكّلِ َش  [ٗٙ:  ({ ]النورَٗٙعِملُوا َوَّللاَّ
 التفسٌر:

أال إن هلل ما فً السموات واألرض خلمًا وملًكا وعبادة، لد أحاط علمه بجمٌع ما أنتم علٌه، وٌوم 
ٌرجع العباد إلٌه فً اآلخرة، ٌخبرهم بعملهم، وٌجازٌهم علٌه، وهللا بكل شًء علٌم، ال تخفى 

 علٌه أعمالهم وأحوالهم.
ِ َما فًِ  [، أي:" أال إن هلل ما فً ٗٙالسََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النور :  لوله تعالى:}أاََل إِنَّ َّلِلَّ

 .(ٔ)السموات واألرض خلمًا وملًكا وعبادة"
 .(ٕ)لال المرطبً: أي:" خلما وملكا" 

 .(ٖ)أي: " ملكا وعبٌدا، ٌتصرؾ فٌهم بحكمه المدري، وحكمه الشرعً" لال السعدي:
 .(ٗ)ٌخبر تعالى أنه مالن السموات واألرض" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره: أال إن هلل ملن جمٌع السماوات واألرض: ٌمول: فبل  لال الطبري:" 

ٌنبؽً لمملون أن ٌخالؾ أمر مالكه فٌعصٌه، فٌستوجب بذلن عموبته، ٌمول: فكذلن أنتم أٌها 
تمروا ألمره، وال تنصرفوا عن الناس ال ٌصلح لكم خبلؾ ربكم الذي هو مالككم فؤطٌعوه، وأ

 .(٘)رسوله إذا كنتم معه على أمر جامع إال بإذنه"
لال ابن عباس:" لال جبرٌل علٌه السبلم: ٌا دمحم هلل الخلك كله، السماوات كلهن ومن  

 .(ٙ)فٌهن، واألرضون كلهن ومن فٌهن، وما بٌنهم مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"
ٌِْه{ ]النور : لوله تعالى:}لَْد ٌَْعلَُم َما أَنْ   [، أي:" ، لد أحاط علمه بجمٌع ما أنتم ٗٙتُْم َعلَ
 .(2)علٌه"
 .(1)من طاعتكم إٌاه فٌما أمركم ونهاكم من ذلن" لال الطبري:أي:" 

" أي: لد أحاط علمه بما أنتم علٌه، من خٌر وشر، وعلم جمٌع أعمالكم،  لال السعدي:
 .(5)أحصاها علمه، وجرى بها للمه، وكتبتها علٌكم الحفظة الكرام الكاتبون"

، «لد»من المخالفة والموافمة والنفاق واإلخبلص، وإنما أكد علمه بـ لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٓٔ)لتؤكٌد الوعٌد"
 .(ٔٔ)بمعنى: علم" -هنا-« ٌعلم»فهو ٌجازٌكم به. ولال المرطبً: أي:"  
 .(ٕٔ)عن ابن زٌد، لوله:" }لد ٌعلم ما أنتم علٌه{، صنٌعكم هذا" 
لٌإكد علمه بما هم علٌه من المخالفة عن الدٌن والنفاق « لد»أدخل  لال الزمخشري:" 

نت بمعنى إذا دخلت على المضارع كا« لد»ومرجع توكٌد العلم إلى توكٌد الوعٌد، وذلن أن 
 :(ٖٔ)فً خروجها إلى معنى التكثٌر فً نحو لوله« ربما»فوافمت « ربما»

                                                           

 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٕٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٙٔٔ/ٗتفسٌرالبٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .1ٕ٘ٙ/1(:ص5ٗٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ ٔالحماسة ألبً تمام البن عطاء السندي: ٌرث ى ابن هبٌرة لما لتله المنصور. (ٖٔ)

 أال إن عٌنا لم تجد ٌوم واسط ... علٌن ٌجارى دمعها لجمود



ٖٔ 
 

 فإْن تُْمِس مهجوَر الِفناِء فُربَّما ... ألاَم به بعَد الُوفوِد ُوفودُ 
 :(ٔ)ونحوه لول زهٌر

 أَخً ثمٍة ال تُْهِلُن الخمُر مالَه ... ولكنَّه لد ٌُْهِلُن الماَل نابِلُْه 
ما فً السموات واألرض مختصة به خلما وملكا وعلما، فكٌؾ ٌخفى والمعنى: أن جمٌع 

 .(ٕ)علٌه أحوال المنافمٌن وإن كانوا ٌجتهدون فً سترها عن العٌون وإخفابها"
ُ الَِّذٌَن ٌَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا { « لد» لال ابن كثٌر:"  للتحمٌك ، كما لال لبلها : } لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ
ٌْنَا { ]األحزاب : ، ولال تعا لٌَِن ِمْنُكْم َواْلمَابِِلٌَن إلْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَ ُ اْلُمعَّوِ [. ولال 1ٔلى : } لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ

ُ ٌَْسَمُع تََحاُورَ  ِ َوَّللاَّ ُ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً إِلَى َّللاَّ َ ُكَما تعالى : } لَْد َسِمَع َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ
بُونََن َٔسِمٌٌع بَِصٌٌر { ]المجادلة :  [ ، ولال : } لَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لٌََْحُزنَُن الَِّذي ٌَمُولُوَن فَإِنَُّهْم ال ٌَُكذِّ

ِ ٌَْجَحُدوَن { ]األنعام :  السََّماِء  [ ، ولال : } لَْد نََرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًَِٖٖولَِكنَّ الظَّاِلِمٌَن بِآٌَاِت َّللاَّ
[ فكل هذه اآلٌات فٌها تحمٌك الفعل بـ"لد" ، كما ٌمول ٗٗٔفَلَنَُولٌَِّنََّن لِْبلَةً تَْرَضاَها{ ]البمرة : 

ٌِْه  المإذن تحمٌمًا وثبوتًا : "لد لامت الصبلة ، لد لامت الصبلة" فموله تعالى : } لَْد ٌَْعلَُم َما أَْنتُْم َعلَ
، ال ٌعزب عنه مثمال ذرة ، كما لال تعالى : } َوتََوكَّْل َعلَى  { أي : هو عالم به ، مشاهد له

ِحٌِم الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم * َوتَمَلُّبََن فًِ السَّاِجِدٌَن * إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم {  ]الشعراء : اْلعَِزٌِز الرَّ
و ِمْنهُ ِمْن لُْرآٍن َوال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إاِل ُكنَّا [. ولال : } َوَما تَُكوُن فًِ َشؤٍْن َوَما تَتْلُ ٕٕٓ - 2ٕٔ

ةٍ فًِ األْرِض َوال فًِ السََّماِء  ٌُْكْم ُشُهوًدا إِْذ تُِفٌُضوَن فٌِِه َوَما ٌَْعُزُب َعْن َربَِّن ِمْن ِمثْمَاِل َذرَّ َوال َعلَ
[ ، ولال تعالى : } أَفََمْن ُهَو لَابٌِم َعلَى ٔٙ]ٌونس : أَْصؽََر ِمْن َذِلَن َوال أَْكبََر إاِل فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { 

[ أي : هو شهٌد على عباده بما هم فاعلون من خٌر وشر. ُٖٖكّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت { ]الرعد : 
وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن ] إِنَّهُ َعلِ  ُدوِر[ { ولال تعالى : } أاَل ِحٌَن ٌَْستَْؽُشوَن ثٌَِابَُهْم ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ ٌٌم بَِذاِت الصُّ

ٌِْل ٘]هود :  [ ، ولال تعالى : } َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ اْلمَْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍؾ بِاللَّ
ِ رِ َٓٔوَساِرٌب بِالنََّهاِر { ]الرعد :  ْزلَُها [ ، ولال تعالى : } َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ األْرِض إاِل َعلَى َّللاَّ

َها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ]هود :  ٌِْب ال َٙوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ [ ، ولال : } َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلؽَ
فًِ ُظلَُماِت ٌَْعلَُمَها إاِل ُهَو َوٌَْعلَُم َما فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسمُُط ِمْن َوَرلٍَة إاِل ٌَْعلَُمَها َوال َحبٍَّة 

[.واآلٌات واألحادٌث فً هذا 5٘األْرِض َوال َرْطٍب َوال ٌَابٍِس إاِل فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ]األنعام : 
 .(ٖ)كثٌرة جًدا"
لال لتادة:" ما كان لوم لط على أمر وال حال إال كانوا بعٌن هللا وإال كان علٌهم شاهد  

 .(ٗ)من هللا عز وجل"
ٌِْه فٌَُنَبِّبُُهْم بَِما َعِملُوا{ ]النور : لوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌُ   [، أي:" وٌوم ٌرجع ْٗٙرَجعُوَن إِلَ

 .(٘)العباد إلٌه فً اآلخرة، ٌخبرهم بعملهم، وٌجازٌهم علٌه"
 .(ٔ)لال أبو العالٌة:" ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة" 

                                                                                                                                                                      

 عشٌة لام النابحات وشممت ... جٌوب بؤٌدى مؤتم وخدود
 فان تمس مهجور الفناء فربما ... ألام به بعد الوفود وفود

 : موضع الوالعة. وأتم بالمكان: ألام به.«واسط»
 تعمل فً جماعة النساء الحزٌنات مجازا مشهورا، وجمعه: مآتم بمد الهمزة. ٌمول:والمؤتم: مكان االلامة: اس

إن كل عٌن لم تبن علٌن ذلن الٌوم لشدٌدة الجمود. وعشٌة: بدل من ٌوم. وجٌب الممٌص. مخرج الرأس منه، 
مهجور أى: مزلت الجٌوب والخدود بؤٌدى النساء، ثم التفت إلى الخطاب، وصبر وتصبر بموله: فان تمس 

الفناء، كناٌة عن الموت، فربما: أى كثٌرا ألام بفناء بٌتن جموع من الناس بعد جموع، ٌستمنحونن، أى: فان 
 .ٌهجر فناإن اآلن فبل حزن، ألنه كثٌرا ما اجتمع فٌه الناس ومنحوا خٌرا

، انظر: ٔٗٔشرح دٌوان زهٌر صنعة أبً العباس أحمد بن ٌحً ثعلب. ط الهٌبة العامة للكتاب بمصر ص (ٔ)
 .ٌمدح حصن بن حذٌفة الفزاري، 5ٕٙ، والوساطة:٘٘ٔ/ٖ، والموازنة:ٕٔ، ونمد الشعر:5ٖٔعٌار الشعر:

 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕ٘ٙ-2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٖٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
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ٌرجع المنافمون إلٌه للجزاء، وٌجوز أن ٌكون الخطاب أٌضا  لال البٌضاوي:" 
 .(ٕ)خصوصا بهم على طرٌك اإللتفات"م

"ٌمول: وٌوم ٌرجع إلى هللا الذٌن ٌخالفون عن أمره فٌخبرهم حٌنبذ، }بما  لال الطبري: 
 .(ٖ)عملوا{ فً الدنٌا، ثم ٌجازٌهم على ما أسلفوا فٌها، من خبلفهم على ربهم"

" فً ٌوم المٌامة }فٌَُنَبِّبُُهْم بَِما َعِملُوا{ ٌخبرهم بجمٌع أعمالهم، دلٌمها  لال السعدي:
وجلٌلها، إخبارا مطابما لما ولع منهم، وٌستشهد علٌهم أعضاءهم، فبل ٌعدمون منه فضبل أو 

 .(ٗ)عدل"
 .(٘)لال المرطبً: " أي: ٌخبرهم بؤعمالهم وٌجازٌهم بها" 
} فٌَُنَبِّبُُهْم بَِما  -وهو ٌوم المٌامة  -أي : وٌوم تَْرِجُع الخبلبك إلى هللا  لال ابن كثٌر:" 

َعِملُوا { أي : ٌخبرهم بما فعلوا فً الدنٌا ، ِمْن جلٌل وحمٌر ، وصؽٌر وكبٌر ، كما لال تعالى : 
َر { ]المٌامة :  } َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِمٌَن  [. ولال :ٖٔ} ٌُنَبَّؤُ اإلْنَساُن ٌَْوَمبٍِذ بَِما لَدََّم َوأَخَّ

ٌْلَتَنَا َماِل َهَذا اْلِكتَاِب ال ٌُؽَاِدُر َصِؽٌَرةً َوال َكبٌَِرةً إِال أَْحصَ  ا فٌِِه َوٌَمُولُوَن ٌَا َو اَها ُمْشِفِمٌَن ِممَّ
 .(ٙ)["5َٗوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َوال ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا { ]الكهؾ : 

وسٌنببهم ٌوم المٌامة بما أبطنوا من سوء أعمالهم وسٌجازٌهم حك  لال الزمخشري:" 
جزابهم. والخطاب والؽٌبة فً لوله لد ٌعلم ما أنتم علٌه وٌوم ٌرجعون إلٌه ٌجوز أن ٌكونا 
جمٌعا المنافمٌن على طرٌك االلتفات. وٌجوز أن ٌكون }ما أنتم علٌه{ عاما، و}ٌرجعون{ 

 .(2)هللا أعلم"للمنافمٌن، و
 .(1)، بفتح الٌاء وكسر الجٌم«ٌرجعون» ولرأ ٌعموب 
ٍء َعِلٌٌم{ ]النور :   ًْ ُ بُِكّلِ َش [، أي:" وهللا بكل شًء علٌم، ال تخفى ٗٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(5)علٌه أعمالهم وأحوالهم"
 .(ٓٔ)لال المرطبً: " من أعمالهم وأحوالهم" 
 .(ٔٔ)ال ٌخفى علٌه خافٌة" لال البٌضاوي:" 
" ٌمول: وهللا ذو علم بكل شًء عملتموه أنتم وؼٌركم وؼٌر ذلن من لال الطبري: 

األمور، ال ٌخفى علٌه شًء، بل هو محٌط بذلن كله، وهو موؾ كل عامل منكم أجر عمله ٌوم 
 .(ٕٔ)ترجعون إلٌه"

ُ بِكُّلِ  " ولما لٌد علمه بؤعمالهم، ذكر العموم بعد الخصوص، لال السعدي: فمال: }َوَّللاَّ
ٍء َعِلٌٌم" ًْ َش
(ٖٔ).  

                                                                                                                                                                      

 .1ٕ٘ٙ/1(:ص5ٗ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٕٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .5ٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٖالكشاؾ: (2)
 .ٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر البٌضاوي: (1)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٙٔٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٕٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)



ٔ٘ 
 

 [:ٗٙ-ٕٙفوابد اآلٌات:]
وجوب االستبذان من إمام المسلمٌن إذا كان األمر جامعاً. ولئلمام أن ٌؤذن لمن شاء وٌترن  -ٔ

 من ٌشاء حسب المصلحة العامة.
ٌِْه َوَسلََّم، وحرمة إساءة األ -ٕ  دب معه حٌاً ومٌتاً.وجوب تعظٌم رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ
 وجوب طاعة رسول هللا وحرمة مخالفة أمره ونهٌه. -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم ٌُخشى علٌه أن ٌموت على  -ٗ المتجرىء على االستهانة بسنة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 سوء الخاتمة والعٌاذ باهلل.
 «آخر تفسٌر سورة )النور(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «الفرلان»تفسٌر سورة 

 فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد« الخامسة والعشرون»هً السورة «: الفرلان»سورة 
، عدد آٌاتها سبع وسبعون. وكلماتها ثمانمابة واثنتان وسبعون. وحروفها ثبلثة (ٔ)«ٌس»سورة: 

آٌة واحدة: ، على البلم منها «ال»آالؾ وسبعمابة وثبلث وثبلثون. مجموع فواصل آٌاتها 
 . (ٕ)[2ٔ}َضلُّوا السَّبٌَِل{ ]الفرلان : 

 :أسماء السورة 
  :ًسورة الفرلان»اسمها التولٌف:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، وكتب «سورة الفرلان»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 السنة.
 ، كما روي:-ملسو هيلع هللا ىلص-ولد وردت هذه التسمٌة فً عهد الرسول 
الخطاب، لال: "سمعت هشام بن حكٌم بن حزام، ٌمرأ سورة الفرلان فً حٌاة عمر بن  -

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فاستمعت لمراءته، فإذا هو ٌمرأ على حروؾ كثٌرة، لم ٌمربنٌها رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكدت أساوره فً الصبلة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردابه، فملت: من ألرأن 

ه السورة التً سمعتن تمرأ؟ لال: ألرأنٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فملت: كذبت، فإن رسول هللا هذ
ملسو هيلع هللا ىلص لد ألرأنٌها على ؼٌر ما لرأت، فانطلمت به ألوده إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فملت: إنً 

أرسله، »مال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: سمعت هذا ٌمرأ بسورة الفرلان على حروؾ لم تمربنٌها، ف
، «كذلن أنزلت»فمرأ علٌه المراءة التً سمعته ٌمرأ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: « الرأ ٌا هشام
كذلن أنزلت »فمرأت المراءة التً ألرأنً، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: « الرأ ٌا عمر»ثم لال: 

 .(ٖ)«لى سبعة أحرؾ، فالرءوا ما تٌسر منهإن هذا المرآن أنزل ع
عن حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ، "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى الصبح فمرأ سورة  -

ًّ »الفرلان، فاسمط آٌة فلما سلم لال:  : ها أنا ٌا رسول هللا. «هل فً الموم أب ًّ ، فمال أب
ًّ فلم لم »لال: بلى، لال: « ألم أسمط آٌة»فمال:  ، لال: حسبتها آٌة نسخت. «تفتحها عل
 .(ٗ)«ال، ولكنً أسمطتها»لال: 

 .(٘)عن ابن عباس:" نزلت سورة الفرلان بمكة" -
 .(ٙ)عن ابن الزبٌر لال: "نزلت بمكة سورة الفرلان" -

 وال ٌعرؾ لهذه السورة اسم آخ عٌرهذا االسم. وهللا أعلم.
 :وجه التسمٌة 

َل اْلفُْرلَاَن  فاتحتها ذكر الفرلان فى لوله :، ألن فى «سورة الفرلان»سمٌت   }تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
[، هذا الكتاب المجٌد على رسوله دمحم صلى ٔ({ ]الفرلان : َٔعلَى َعْبِدِه ِلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا )

ا للعالمٌن: هللا علٌه وسلم، فهو النعمة العظمى، الذي فرق هللا به بٌن الحك والباطل، وجعله نذٌر
 . (2)الجن واإلنس، من بؤس هللا تعالى

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

                                                           

 .ٕٕٙ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 .1ٗٔ/ٙ(:ص55ٕٗأخرجه البخاري) (ٖ)
 .ابن األنباري فً المصاحؾ، وعزاه إلى ٖٕٗ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٗ)
إلى ابن الضرٌس والنحاس وابن مردوٌه والبٌهمً فً ، وعزاه ٖٕٗ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘) 

 .الدالبل
إلى ابن الضرٌس والنحاس وابن مردوٌه والبٌهمً فً ، وعزاه ٖٕٗ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٙ) 

 .الدالبل
، والتفسٌر المنٌر ٖٓٗ/ ٔللفٌروزآبادي:انظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز (2)

 .٘/5ٔللزحٌلً:
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 فً مكان نزول السورة، لوالن:
، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)والحسن ،(ٕ)، وابن الزبٌر(ٔ)أحدهما: أنها نزلت بمكة. وهذا لول ابن عباس

 .(ٙ)، ولتادة(٘)وعكرمة
 .(2)لال الفٌروزآبادي: " السورة مكٌة باالتفاق" 

إال ثبلث آٌات منها نزلت بالمدٌنة؛ وهً لوله تعالى: }َوالَِّذٌَن اَل ٌَْدُعوَن َمَع  مكٌة الثانً: أنها 
ِ إِلًَها آَخَر{ إلى لوله }َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]الفرلان:  ، (1)،  وهذا لول ابن عباس أٌضا[2ٓ. 1َّٙللاَّ

 .(ٓٔ)، ذكره الزمخشري(5)ولتادة
 .(ٔٔ)أن السورة كلها مكٌة -هللا عنهمارضً -والمشهور عن ابن عباس  
 النور»مع سورة « الفرلان»مناسبة سورة:» 

 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:
إنه سبحانه اختتم السورة السابمة بكونه مالكا لما فى السموات واألرض مصرفا له على  -ٔ

األنٌك، وأنه سٌحاسب عباده ما تمتضٌه الحكمة والمصلحة مع النظام البدٌع والوضع 
ٌوم المٌامة على ما لدموا من العمل خٌرا كان أو شرا، وافتتح هذه بما ٌدل على تعالٌه 
 فى ذاته وصفاته وأفعاله وعلى حبه لخٌر عباده بإنزال المرآن لهم هادٌا وسراجا منٌرا.

مع مدحهم على ذلن  اختتم السورة السالفة بوجوب متابعة المإمنٌن للرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ
وتحذٌرهم من مخالفة أمره خوؾ الفتنة والعذاب األلٌم، وافتتح هذه بمدح الرسول 
وإنزال الكتاب علٌه إلرشادهم إلى سبٌل الرشاد، وذم الجاحدٌن لنبوته بمولهم: إنه رجل 

 مسحور، وإنه ٌؤكل الطعام وٌمشى فى األسواق إلى آخر ما لالوا.
سحاب وإنزال األمطار وإحٌاء األرض الجرز فمال فى فى كل من السورتٌن وصؾ ال -ٖ

ٌَاَح بُْشًرا « ألم تر أن هللا ٌزجً سحابا»السالفة:  إلخ ولال فى هذه: }َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الّرِ
ٌَْن ٌََدْي َرْحَمتِِه َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا{ ]الفرلان :   [.1ٗبَ

ل الكافرٌن ٌوم المٌامة وأنها ال تجزٌهم فتٌبل وال لطمٌرا ذكر فى كل منهما وصؾ أعما -ٗ
فمال فى األولى: }َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءهُ 

 ُ َ ِعْنَدهُ فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ َوَّللاَّ ٌْبًا َوَوَجَد َّللاَّ [، ولال فى 5َٖسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]النور : لَْم ٌَِجْدهُ َش
 [.ٖٕهذه: }َولَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا{ ]الفرلان : 

                                                           

إلى ابن الضرٌس والنحاس وابن مردوٌه والبٌهمً فً ، وعزاه ٖٕٗ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ) 
 .الدالبل
إلى ابن الضرٌس والنحاس وابن مردوٌه والبٌهمً فً ، وعزاه ٖٕٗ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ) 

 .الدالبل
 .2ٔ/ٙحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٔ/ٙحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٔ/ٙحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (٘)
 .2ٔ/ٙحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ ٔبصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي: (2)
 .2ٔ/ٙكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:ح (1)

لال الهٌثمً: رواه الطبرانً من رواٌة علً بن زٌد عن ٌوسؾ ابن مهران، ولد وثما وفٌهما ضعؾ، وبمٌة 
 .1ٗ/ 2رجاله ثمات. "مجمع الزوابد" 

التفسٌر. "دالبل ولال البٌهمً بعد ذكر أثر ابن عباس: ولهذا الحدٌث شاهد فً "تفسٌر مماتل"، وؼٌره من أهل 
 .ٗٗٔ/ 2النبوة" 
 .2ٔ/ٙحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (5)
 .ٕٕٙ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
ِ إِلًَها آَخَر{ رلم ](ٔٔ) [ 2ٕٙٗفمد أخرج البخاري فً صحٌحه، كتاب التفسٌر، باب: }َوالَِّذٌَن اَل ٌَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

ٌر: هل لمن لتل عمًدا من توبة؟ فمرأت علٌه: }َواَل ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَّتًِ عن الماسم بن أبً بَّزة أنه سؤل سعٌد بن جب
، فمال: هذه مكٌة نسختها آٌة مدنٌة التً  ًّ { فمال سعٌد: لرأتُها على ابن عباس كما لرأتَها عل ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ َم َّللاَّ َحرَّ

 .[ٖٕٖٓ، كتاب التفسٌر، رلم: ]1ٖٕٔ/ ٗ . وأخرجه أًٌضا مسلم5ٖٗ/ 1فً سورة: النساء. "فتح الباري" 
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ُ َخلََك ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء  -٘ وصؾ النشؤة األولى لئلنسان فى أثنابهما فمال فى األولى: }َوَّللاَّ
ٌِْن َوِمْنُهْم َمْن ٌَْمِشً َعلَى أَْربَعٍ فَِمْنُهْم َمْن ٌَ  ْمِشً َعلَى بَْطنِِه َوِمْنُهْم َمْن ٌَْمِشً َعلَى ِرْجلَ

ٍء لَِدٌٌر{ ]النور :  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ُ َما ٌََشاُء إِنَّ َّللاَّ [، وفى الثانٌة: }َوُهَو الَِّذي ٌَْ٘ٗخلُُك َّللاَّ
 .(ٔ)[ٗ٘نََسبًا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّن لَِدًٌرا{ ]الفرلان : َخلََك ِمَن اْلَماِء بََشًرا فََجعَلَهُ 

 أغراض السورة ومماصدها 
 من مماصد السورة:

ٔ-   ً تثبٌتاً  -على مراحل وفترات-بٌان أنه سبحانه نزل المرآن على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص منجما
 .للملوب، وتبلوته حك تبلوته، وحفظه فً الصدور

مدار هذه  :الطٌبً الدمحمٌة، وأنها للناس كافة، ولٌست للعرب خاصة، لالعالمٌة الرسالة  -ٕ
ً إلى الناس كافة، ٌنذرهم ما بٌن أٌدٌهم وما خلفهم؛ ولهذا  السورة على كونه ملسو هيلع هللا ىلص مبعوثا

َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَُكوَن لِ  جعل براعة استهبللها لوله: ْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا{ }تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
 [.ٔ]الفرلان : 

اإلهتمام بؤصول العمٌدة من التوحٌد والنبوة وأحوال المٌامة، فبدأت السورة بإثبات  -ٖ
الوحدانٌة هلل عز وجل، وصدق المرآن، وصحة رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وولوع البعث والجزاء 

ونعت على المشركٌن عبادة األصنام ٌوم المٌامة ال محالة، وفندت أضداد هذه العمابد، 
واألوثان ونسبة الولد هلل عز وجل، وتكذٌبهم بالبعث والمٌامة، وهددتهم بما سٌلمون من 
ألوان العذاب والنكال فً نار جهنم، ومفاجؤتهم بما فً جنان الخلد من أصناؾ النعٌم 

 الممٌم.
 من الفوز والنجاح والفبلح لمن اتبع سبل بٌان أن مهمة النبً ملسو هيلع هللا ىلص التبشٌر بما عند هللا -ٗ

 .الرشاد، واإلنذار بما عنده من العماب لمن أعرض عن شرعه
 .الموازنة األخروٌة بٌن نعٌم المتمٌن فً جنات النعٌم، وعذاب الكافرٌن فً نار الجحٌم -٘
دة الكافرٌن خطاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعده من الدعاة بالتحلً بالصبر والمصابرة، ومجاه -ٙ

}نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌر{  بحجج المرآن البالؽة، واألمر بالتوكل على هللا، فهو سبحانه:
 [.ٓٗ]األنفال : 

موسى، ونوح، وعاد، وثمود، وأصحاب  ِذْكر مصارع المكذبٌن من األمم السابمة، كموم -2
 .ة من مشاهد المٌامةالرس، وما بٌن ذلن من لرون، وعرض نهاٌتهم التعٌسة فً سلسل

بٌان االدلة على لدرة هللا ووحدانٌته، مما فً الكون البدٌع من عجابب صنعه، وما فً  -1
األرض من آثار خلمه فً اإلنسان، والبحر، وخلك السموات واألرض فً ستة أٌام، 
وإنزال األمطار وإرسال الرٌاح مبشرات بالمطر، وجعل البروج فً السماء، وتعالب 

 ار.اللٌل والنه
بٌان صفات عباد الرحمن المتمٌن، وأن من صفاتهم التً استحموا بها هذا الوصؾ أنهم  -5

ً من ؼٌر تكبر وال خٌبلء وال استعبلء على الناس، وأنهم  ٌمشون فً األرض هونا
ٌمومون من اللٌل طاعة له سبحانه، وأنه ممتصدون فً أمرهم كله، وأنهم ال ٌمربون 

 .الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ُختمت آٌات هذه السورة بالحدٌث عن هوان البشرٌة على هللا سبحانه، لوال الملوب  -ٓٔ

الضارعة الطابعة المستجٌبة، العارفة باهلل فً هذا المطٌع الشارد الضال من المكذبٌن 
 .(ٕ)والجاحدٌن

 :فضائل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

                                                           

 .٘/5ٔ، والتفسٌر المنٌر للزحٌلً:٘ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 ، ومولع]إسبلم وٌب[.2-ٙ/5ٔانظر: التفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٕ)
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من لرأ سورة الفرلان بعث ٌوم المٌامة وهو »: عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -
ٌإمن أن الساعة آتٌة ال رٌب فٌها وأن هللا ٌبعث من فً المبور، ودخل الجنة بؽٌر 

 .(ٔ)«حساب
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 

ٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه و
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
  

                                                           

، وانظر: ٖٖٖ/ٖ(:صٙٙٙ، والواحدي فً التفسٌر الوسٌط)ٕٕٔ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 ،.21ٓ/ٕ(:ص5ٕٔٔرآن للمستؽفري)فضابل الم

ولد فرق هذا الحدٌث أبو إسحاق الثعلبً فً تفسٌره فذكر عند كل "وهو حدٌث موضوع، لال ابن الجوزي: 
سورة منه ما ٌخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي فً ذلن، وال أعجب منهما؛ ألنهما لٌسا من أهل الحدٌث. 

 . 2ٗٔ/ ٔ"الموضوعات" 
، والمناوي فً: "الفتح السماوي فً تخرٌج 5ٙٗ/ ٕالزٌلعً، فً تخرٌجه ألحادٌث الكشاؾ وحكم علٌه بالوضع 
 .11٘/ ٕأحادٌث البٌضاوي" 
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 المرآن

َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا )  [ٔ({ ]الفرلان : ٔ}تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
 التفسٌر:

ل المرآن الفارق َعُظَمْت بركات هللا، وكثرت خٌراته، وكم لت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نزَّ
فًا لهم من عذاب هللا.  بٌن الحك والباطل على عبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ لٌكون رسوال لئلنس والجن، مخّوِ

َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه{ ]الفرلان :   د وتعظَّم ٔلوله تعالى:}تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ [، أي:" تمجَّ
ٌِْه  ُ َعلَ ل المرآن العظٌم الفارق بٌن الحك والباطل على عبده دمحم َصلَّى َّللاَّ وتكاثر خٌر هللا الذي نزَّ

 .(ٔ)َوَسلَّم"
المرآن، ٌسمى «: الفرلان»الكثرة فً كل ذي خٌر. و«: البركة»لال الزجاج:" معنى  

 .(ٕ)فرلانا ألنه فرق به بٌن الحك والباطل"
رن الذي نزل الفصل بٌن الحك والباطل، فصبل بعد فصل لال الطبري:" ٌمول: تبا 

 .(ٖ)وسورة بعد سورة، على عبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
هذا بٌان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانٌة من كل وجه وكثرة خٌراته  لال السعدي:" 

خٌراته  وإحسانه فمال: }تَبَاَرَن{ أي: تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خٌراته الذي من أعظم
ونعمه أن نزل هذا المرآن الفارق بٌن الحبلل والحرام والهدى والضبلل وأهل السعادة من أهل 

 .(ٗ)الشماوة، }َعلَى َعْبِدِه{ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي كمل مراتب العبودٌة وفاق جمٌع المرسلٌن"
رلان علٌه لٌفرق بٌن الحك لال سهل: "ٌعنً جل وعبل من خص دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بإنزال الف 

والباطل، والولً والعدو، والمرٌب والبعٌد، }على عبده{، أي على عبده األخلص ونبٌه األخص 
 .(٘)وحبٌبه األدنى وصفٌه األولى"

ٌمول تعالى حامدا نفسه الكرٌمة على ما نزله على رسوله الكرٌم من  لال ابن كثٌر:" 
ِ الَِّذي أَنزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوَجا * المرآن العظٌم ، كما لال تعالى : } الْ  َحْمُد َّلِلَّ

اِلَحاِت ]أَنَّ لَهُ  َر اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ ْم أَْجًرا َحَسنًا لًٌَِّما ِلٌُْنِذَر بَؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنهُ َوٌُبَّشِ
[ ولال هاهنا : } تَبَاَرَن { وهو تفاَعَل من البركة المستمرة ٖ - ٔ] الكهؾ :  َماِكثٌَِن فٌِِه أَبًَدا{

الدابمة الثابتة } الَِّذي نزَل اْلفُْرلَاَن { نزل : فَعَّل ، من التكرر ، والتكثر ، كما لال : } َواْلِكتَاِب 
[ ؛ ألن الكتب المتمدمة ٖٙٔالنساء :  الَِّذي نزَل َعلَى َرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَنزَل ِمْن لَْبُل { ]

لاً ُمفَصَّبل آٌات بعد آٌات ، وأحكاما بعد أحكام  ماً ُمفَرَّ كانت تنزل جملة واحدة ، والمرآن نزل ُمنَجَّ
، وسوراً بعد ُسَور ، وهذا أشد وأبلػ ، وأشد اعتناًء بمن أنزل علٌه كما لال فً أثناء هذه السورة 

ٌِْه اْلمُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً َكَذِلَن ِلنُثَبَِّت بِِه فَُإاَدَن َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتٌِبل. : } َولَاَل الَِّذٌَن َكفَ  ُروا لَْوال نزَل َعلَ
[. ولهذا سماه هاهنا ٖٖ،  َٕٖوال ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إاِل ِجبْنَاَن بِاْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا { ] الفرلان : 

الحك والباطل ، والهدى والضبلل ، والؽً والرشاد ، والحبلل  الفرلان ؛ ألنه ٌفرق بٌن
 والحرام.

ولوله:}َعلَى َعْبِدِه{ : هذه صفة مدح وثناء ؛ ألنه أضافه إلى عبودٌته ، كما وصفه بها 
ٌْبل { ] اإلسراء :  [  ٔفً أشرؾ أحواله ، وهً لٌلة اإلسراء ، فمال:} ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

ٌِْه ِلبًَدا { ،  ِ ٌَْدُعوهُ َكاُدوا ٌَُكونُوَن َعلَ ا لَاَم َعْبُد َّللاَّ وكما وصفه بذلن فً ممام الدعوة إلٌه : } َوأَنَّهُ لَمَّ
[ ، وكذلن وصفه عند إنزال الكتاب علٌه ونزول الملن إلٌه ، فمال } تَبَاَرَن الَِّذي 5ٔ] الجن : 

وَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا {"نزَل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَكُ 
(ٙ). 

                                                           

 .ٕٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2٘/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٔٔتفسٌر التستري: (٘)
 .5ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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وروى عن أبً مالن . (ٔ)عن عبد هللا بن عباس، لال: "}تبارن{: تفاعل من البركة" 
 .(ٕ)الؽفاري نحو ذلن

 .(ٖ)ولال الضحان: "تعظم" 
 .(ٗ)صفة من صفات هللا تعالى؛ ألن كل بركة تجا منه"«: تبارن"»لال الحسن: و 
 .(٘)"ولال ؼٌره: "ألنه ٌتبرن باسمه 
، هى: الخٌر والزٌادة، ولٌل: فعل كل طاعة من العباد بركة، «البركة» لال السمعانً:" 

 .(ٙ)والبرون هو الثبوت، وٌمال: فبلن مبارن أي: ٌنزل الخٌر حٌث ٌنزل"
البركة: كثرة الخٌر وزٌادته. ومنها )تبارن هللا( وفٌه معنٌان: تزاٌد  لال الزمخشري:" 

خٌره، وتكاثر، أو تزاٌد عن كل شًء وتعالى عنه فً صفاته وأفعاله. والفرلان: مصدر فرق 
بٌن الشٌبٌن إذا فصل بٌنهما وسمى به المرآن لفصله بٌن الحك والباطل. أو ألنه لم ٌنزل جملة 

صوال بٌن بعضه وبعض فً اإلنزال. أال ترى إلى لوله: }ولرآنا فرلناه واحدة ولكن مفرولا، مف
 :(2)لتمرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزٌبل{، ولد جاء الفرق بمعناه، لال

ٍ َكافٍِر بِاْلفُْرِق" ًّ َوُمْشِرِك
(1). 

عن لتادة لوله: "}تبارن الذي نزل الفرلان على عبده{، ٌمول: الفرلان فٌه حبلل هللا  
 .(5)حرامه وشرابعه ودٌنه فرق بٌن الحك والباطل"و

 .(ٓٔ)لال مجاهد:" إنما سمً الفرلان ألنه فرق بٌن الحك والباطل" 
 .(ٔٔ)لال الربٌع :"الفرلان فرق بٌن الحك والباطل" 
 .(ٕٔ)لال ابن إسحاق: "}على عبده{، ٌعنً: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص" 
الفرلان{، لال: خواتٌم سورة البمرة من كنز تحت عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}نزل  
 .(ٖٔ)العرش"

جبٌر بن نفٌر: "جلسنا إلى الممداد بن األسود ٌوما فمال: لمد بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص وجاهلٌة لال 
ما ٌرون أن دٌنا أفضل من عبادة األوثان فجاء بفرلان فرق بٌن الحك والباطل وفرق بٌن الوالد 

لرجل لٌرى والده أو ولده أو أخاه كافرا لد فتح هللا لفل للبه لئلٌمان ٌعلم أنه إن وولده حتى إن ا
هلن دخل النار فبل ٌمر عٌنا وهو ٌعلم أن حبٌبه فً النار وإنها للتً لال هللا: }الذٌن ٌمولون ربنا 

 .(ٗٔ)هب لنا من أزواجنا وذرٌاتنا لرة أعٌن{، اآلٌة"
، على الجمع، وهم رسول هللا صلى هللا علٌه «هعلى عباد»لرأ عبد هللا بن الزبٌر: و

والضمٌر فً لٌكون  ،وسلم وأمته، كما لال }لمد أنزلنا إلٌكم{، }لولوا آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا{
 .(٘ٔ) لعبده أو للفرلان

                                                           

 .ٖٖٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 . ذكره دون السند.5ٕ٘ٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕ)
 .5ٙ/ٙحكاه عنه البؽوي فً التفسٌر: (ٖ)
 .٘/ٗحكاه عنه السمعانً  فً التفسٌر: (ٗ)
 .٘/ٗحكاه السمعانً  فً التفسٌر: (٘)
 .٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 ، لال: أنشدنً المنانً...ٙٗمن شواهد الفراء فً "فهم المرآن":ص (2)
 .ٕٕٙ/ٖالكشاؾ: (1)
 .ٕٓٙٙ/1(:ص5ٕ٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕ٘ٙ/1(:ص5٘ٔٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕ٘ٙ/1(:ص5٘ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٓٙٙ/1(:ص5ٖ٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕ٘ٙ/1(:ص5ٗ5ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕ٘ٙ/1(:ص5ٗ1ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 ٕٕٙ/ٖ، والكشاؾ:٘/ٗانظر: تفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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[، أي:" لٌكون دمحم رسوال لئلنس ٔلوله تعالى:}ِلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا{ ]الفرلان :  
فًا لهم من عذاب هللا"والجن، م خّوِ

(ٔ). 
لال الطبري: ٌمول: " لٌكون دمحم لجمٌع الجن واإلنس، الذٌن بعثه هللا إلٌهم داعٌا إلٌه،  

نذٌرا: ٌعنً منذرا ٌنذرهم عمابه وٌخوفهم عذابه، إن لم ٌوحدوه ولم ٌخلصوا له العبادة، وٌخلعوا 
 .(ٕ)كل ما دونه من اآللهة واألوثان"

}ِلٌَُكوَن{ ذلن اإلنزال للفرلان على عبده }ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا{ ٌنذرهم بؤس هللا  لال السعدي:" 
ونممه وٌبٌن لهم موالع رضا هللا من سخطه، حتى إن من لبل نذارته وعمل بها كان من الناجٌن 
ا فً الدنٌا واآلخرة الذٌن حصلت لهم السعادة األبدٌة والملن السرمدي، فهل فوق هذه النعمة وهذ

 .(ٖ)الفضل واإلحسان شًء؟ فتبارن الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته"
عز  -لال الزجاج:" " النذٌر " المخوؾ من عذاب هللا، وكل من خوؾ فمد أنذر، لال هللا  
 .(ٗ)["ٗٔ}فَؤَْنَذْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّى{ ]اللٌل :  : -وجل 

ه بهذا الكتاب العظٌم المبٌن المفصل المحكم الذي : } ال  لال ابن كثٌر:" أي : إنما خصَّ
ٌِْه َوال ِمْن َخْلِفِه تَنزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌٍد { ] فصلت :  ٌِْن ٌََد [ ، الذي جعله ٌَٕٗؤْتٌِِه اْلبَاِطُل ِمْن بَ

مل على الؽبراء إنما خصه به لٌخصه بالرسالة إلى من ٌستظل بالخضراء ، وٌست -فرلانا عظٌما 
. ولال : "أعطٌت (٘)«بعثت إلى األحمر واألسود» -صلوات هللا وسبلمه علٌه  -، كما لال 

كان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة ، »، فذكر منهن : أنه « خمًسا لم ٌعطهن أحد من األنبٌاء لبلً
 .(ٙ)«"وبعثت إلى الناس عامة

إلى أحكام المرآن، وٌستدلون به  لال سهل: "أي:" ٌكون للخلك سراجا ونورا نهدي به 
 .(2)على طرٌك الحك ومنهاج الصدق"

 .(1)لٌل: النذٌر هو المرآن. ولٌل: دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال البؽوي:" 
 .(5)}للعالمٌن{، لال: الجن واإلنس" عن ابن عباس، لوله :" 
 .(ٓٔ)عن الحسن لوله: "}للعالمٌن{، لال: الناس كلهم" 
 .(ٔٔ)العالمٌن: ألؾ أمة فستمابة فً البحر وأربعمابة فً البر" لال تبٌع:" 
 .(ٕٔ)بعث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص نذٌرا من النار وٌنذر بؤس هللا وولابعه بمن خبل لبلكم" لال لتادة:" 
}تبارن الذي نزل الفرلان على عبده لٌكون للعالمٌن نذٌرا{، لال: عن ابن زٌد، لوله: " 

ٍة إاِل َخبل فٌَِها نَِذٌٌر{، ولرأ:} َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة إاِل لََها النبً النذٌر . ولرأ }َوإِْن ِمْن أُمَّ
ُمْنِذُرون{، لال: رسل. لال: المنذرون: الرسل. لال: وكان نذٌرا واحدا بلػ ما بٌن المشرق 

ًَ والمؽرب، ذو المرنٌن، ثم بلػ السدٌن، وكان نذٌرا، ولم أسمع أحدا ٌحك  أنه كان نبٌا:}َوأُوِح
ًَّ َهذَا اْلمُْرآُن ألْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَػ{ لال: من بلؽه المرآن من الخلك، فرسول هللا نذٌره. ولرأ  إِلَ

                                                           

 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .22٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2٘/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .لٌه من حدٌث جابر ، رضً هللا عنه( هو والذي ٌٕٔ٘رواه مسلم فً صحٌحه برلم )(٘)
 .5ٖ-5ٕ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٔتفسٌر التستري: (2)
 .5ٙ/ٙتفسٌر البؽوي: (1)

المول األول حكاه الماوردي، ورجح الطبري أنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وإن لم ٌكن فً الحمٌمة تعارض بٌن المعنٌٌن، 
 ٌنذر به العالمٌن، ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو رسول هللا تعالى للعالمٌن. وهللا أعلم. فالمرآن هو الوحً المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .2ٕ/  ٙ، زاد المسٌر: 1ٓٔ/  5ٔانظر: الطبري 
 .ٕٓٙٙ/1(:ص5٘٘ٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٓٙٙ/1(:ص5٘ٙٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٓٙٙ/1(:ص5٘ٗٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٓٙٙ/1(:ص5٘2ٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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ٌُْكْم َجِمٌعًا{ ولال: لم ٌرسل هللا رسوال إلى الناس عامة إال نوحا،  ِ إِلَ }ٌَاأٌََُّها النَّاُس إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ
 .(ٔ)الخلك، فكان رسول أهل األرض كلهم، ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص ختم به" بدأ به
 

 المرآن
ٍء }الَِّذي لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواْْلَْرِض َولَْم ٌَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم ٌَُكْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن َوَخلََك ُكلَّ  ًْ  َش

َرهُ تَْمِدًٌرا )  [ٕ({ ]الفرلان : ٕفَمَدَّ
 التفسٌر:

الذي له ملن السموات واألرض، ولم ٌتخذ ولًدا، ولم ٌكن له شرٌن فً ملكه، وهو الذي خلك كل 
اه على ما ٌناسبه من الخلك َوْفك ما تمتضٌه حكمته دون نمص أو خلل.  شًء، فسوَّ

المالن  [، أي:" هو تعالىٕلوله تعالى:}الَِّذي لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الفرلان :  
 .(ٕ)لجمٌع ما فً السماوات واألرض خلماً وملكاً وعبٌداً"

الذي له سلطان السماوات واألرض ٌنفذ فً جمٌعها أمره ولضاءه،  لال الطبري: ٌمول:" 
وٌمضً فً كلها أحكامه، ٌمول: فحّك على من كان كذلن أن ٌطٌعه أهل مملكته، ومن فً 

ي إلٌكم أٌها الناس، واتبعوه، واعملوا بما جاءكم به سلطانه، وال ٌعصوه، ٌمول: فبل تعصوا نذٌر
 .(ٖ)من الحك"
أي: له التصرؾ فٌهما وحده، وجمٌع من فٌهما ممالٌن وعبٌد له مذعنون  لال السعدي:" 

 .(ٗ)لعظمته خاضعون لربوبٌته، فمراء إلى رحمته"
لهن ومن فٌهن عن عبد هللا بن عباس لال: "لال جبرٌل: ٌا دمحم هلل الخلك كله السماوات ك 

واألرضون كلهن ومن فٌهن وما بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم ٌمول: اعلم ٌا دمحم أن ربن هذا ال 
 .(٘)ٌشبهه شًء بالصفة التً ألهمن"

َِّخْذ َولًَدا{ ]الفرلان :   [، أي:" ولٌس له ولٌد كما زعم الٌهود ٕلوله تعالى:}َولَْم ٌَت
 .(ٙ)والنصارى"
ٌمول: تكذٌبا لمن أضاؾ إلٌه الولد، ولال: المبلبكة بنات هللا، ما اتخذ  لال الطبري: " 

 .(2)الذي نزل الفرلان على عبده ولدا، فمن أضاؾ إلٌه ولدا فمد كذب وافترى على ربه"
وكٌؾ ٌكون له ولد أو شرٌن وهو المالن وؼٌره مملون، وهو الماهر  لال السعدي:" 

ع الوجوه، والمخلولون مفتمرون إلٌه فمرا ذاتٌا من جمٌع وؼٌره ممهور وهو الؽنً بذاته من جمٌ
 .(1)الوجوه؟"
لالت الٌهود عزٌر ابن هللا ولالت النصارى المسٌح ابن هللا ولالت الصاببة  لال عكرمة:" 

نحن نعبد المبلبكة من دون هللا ولالت المجوس نحن نعبد الشمس والممر من دون هللا، ولال أهل 
ذ األوثان نحن نعبد األوثان من دون هللا، فؤوحى هللا إلى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص لٌكذب لولهم: }ولم ٌتخ

 .(5)ولدا{"
[، أي:" ولم ٌكن له شرٌن فً ٕلوله تعالى:}َولَْم ٌَُكْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن{ ]الفرلان :  
 .(ٓٔ)ملكه"

                                                           

 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٔٙٙ/1(:ص5٘5ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٔٙٙ/1(:ص5ٙٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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ٌمول تكذٌبا لمن كان ٌضٌؾ األلوهة إلى األصنام وٌعبدها من دون هللا  لال الطبري: " 
هو لن تملكه وما ملن،  من مشركً العرب، وٌمول فً تلبٌته: لبٌن ال شرٌن لن، إال شرٌكا

كذب لابلو هذا المول، ما كان هلل من شرٌن فً ُملكه وسلطانه، فٌصلح أن ٌعبد من دونه. ٌمول 
تعالى ذكره: فؤفردوا أٌها الناس لربكم الذي نزل الفرلان على عبده دمحم نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص األلوهة، 

ن اآللهة واألصنام والمبلبكة والجّن واإلنس، وأخلصوا له العبادة دون كّل ما تعبدونه من دونه م
 .(ٔ)فإن كّل ذلن خلمه وفً ملكه، فبل تصلح العبادة إال هلل الذي هو مالن جمٌع ذلن"

وكٌؾ ٌكون له شرٌن فً الملن ونواصً العباد كلهم بٌدٌه، فبل  لال السعدي:" 
كبٌرا، فلم ٌمدره حك لدره  ٌتحركون أو ٌسكنون وال ٌتصرفون إال بإذنه فتعالى هللا عن ذلن علوا

 .(ٕ)من لال فٌه ذلن"
لالت الٌهود والنصارى: اتخذ هللا ولدا ولالت العرب: لبٌن اللهم لبٌن  لال دمحم بن كعب:" 

ال شرٌن لن إال شرٌكا هو لن، ولالت الصاببة والمجوس: لوال أولٌاء هللا لذل هللا فؤنزل هللا عز 
َِّخْذ َولًَدا وجل: }  .(ٖ){"َولَْم ٌَُكْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلنِ لَْم ٌَت
ٍء فَمَدََّرهُ تَْمِدًٌرا{ ]الفرلان :   ًْ [، أي:" وهو الذي خلك كل ٕلوله تعالى:}َوَخلََك ُكلَّ َش

اه على ما ٌناسبه من الخلك َوْفك ما تمتضٌه حكمته دون نمص أو خلل" شًء، فسوَّ
(ٗ). 

ى دمحم الفرلان كل شًء، فاألشٌاء كلها خلمه وخلك الذي نزل عل لال الطبري:ٌمول: " 
وملكه، وعلى الممالٌن طاعة مالكهم، وخدمة سٌدهم دون ؼٌره. ٌمول: وأنا خالمكم ومالككم، 
فؤخلصوا لً العبادة دون ؼٌري، فسّوى كل ما خلك، وهٌؤه لما ٌصلح له، فبل خلل فٌه وال 

 .(٘)تفاوت"
صلح أن ٌكون مخلولا، }فمدره تمدٌرا{ أي: لال السمعانً:" }وخلك كل شًء{ أي: مما ٌ 

سواه تسوٌة على ماٌصلح لؤلمر الذى أرٌد له، وٌمال: بٌن ممادٌر األشٌاء ومنافعها، وممدار لبثها 
 .(ٙ)وولت فنابها"
أي : كل شًء مما سواه مخلوق مربوب ، وهو خالك كل شًء وربه  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)وملٌكه وإلهه ، وكل شًء تحت لهره وتسخٌره، وتدبٌره وتمدٌره"
 لال الزجاج:" " خلك هللا الحٌوان ولدر له ما ٌصلحه وٌمٌمه، ولدر جمٌع ذلن لخلمه 

 .(1)بحكمة وتمدٌر"
ٍء{ شمل لال السعدي:"  ًْ العالم العلوي والعالم السفلً من حٌواناته ونباتاته  }َوَخلََك ُكلَّ َش

وجماداته، }فَمَدََّرهُ تَْمِدًٌرا{ أي: أعطى كل مخلوق منها ما ٌلٌك به وٌناسبه من الخلك وما تمتضٌه 
حكمته من ذلن، بحٌث صار كل مخلوق ال ٌتصور العمل الصحٌح أن ٌكون بخبلؾ شكله 

المخلوق الواحد ال ٌناسبه ؼٌر محله الذي هو فٌه. وصورته المشاهدة، بل كل جزء وعضو من 
ى َوالَِّذي لَدََّر فََهَدى{ ولال تعالى: }َربُّنَا الَِّذي  لال تعالى: }َسبِّحِ اْسَم َربَِّن األْعلَى الَِّذي َخلََك فََسوَّ

ٍء َخْلمَهُ ثُمَّ َهَدى{" ًْ أَْعَطى ُكلَّ َش
(5). 

مدٌرا{، من خلمه وصبلحه وجعل ذلن بمدر عن لتادة لوله: "}وخلك كل شًء فمدره ت 
 .(ٓٔ)معلوم"

                                                           

 .ٖٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٔٙٙ/1(:ص5ٙٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2٘/ٗمعانً المرآن: (1)
 .22٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٕٙٙ/1(:ص5ٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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عن هب بن منبه: "لال عزٌر اللهم رب إنن تسمٌت الرحمن الرحٌم أرحم الراحمٌن  
ألنن ترحم الخاطبٌن وتتجاوز، عن المذنبٌن وتسمٌت الجواد ألنن تعطً أكثر مما تسؤل إنما 

رتنا كٌؾ تشاء بمدرتن جعلت لنا نحن خلمن وعمل ٌدٌن خلمت أجسادنا فً أرحام أمهاتنا وصو
أركانا وجعلت فٌها عظاما وشممت لنا أسماعا وأبصارا ثم جعلت لها فً تلن الظلمة نورا وفً 
ذلن الضٌك فسحا وفً ذلن الفم روحا ثم هٌؤت لها بحكمتن رزق الحامل والمحمول كبلهما أنت 

وق فتشبكت وخلمت له لبنا تحمل وترزق فلما أخرجته لمدته أمرت األركان فتجلبت وأمرت العر
صافٌا من فضلن وجعلته لخلمن الذي خلمت رزلا ثم هٌؤت له من فضلن رزلا ٌموته على 

 .(ٔ)مشٌبتن ثم وعظته بكتابن ثم لضٌت علٌه الموت ال محالة ثم أنت تعٌده كما بدأته"
 

 المرآن
ٌْئًا َوُهْم  ا َواَل نَْفعًا َواَل }َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً اَل ٌَْخلُمُوَن َش ٌُْخلَمُوَن َواَل ٌَْمِلُكوَن ِْلَْنفُِسِهْم َضرًّ

 [ٖ({ ]الفرلان : ٌَْٖمِلُكوَن َمْوتًا َواَل َحٌَاةً َواَل نُُشوًرا )
 التفسٌر:

واتخذ مشركو العرب معبودات من دون هللا ال تستطٌع َخْلك شًء، وهللا خلمها وخلمهم، وال تملن 
جلب نفع، وال تستطٌع إماتة حً أو إحٌاء مٌت، أو بعث أحد من األموات  لنفسها َدْفَع ضر أو
 حًٌا من لبره. 
[، أي:" واتخذ مشركو العرب ٖلوله تعالى:}َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً{ ]الفرلان :  

 .(ٕ)معبودات من دون هللا"
من اآللهة،  لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره ممرعا مشركً العرب بعبادتهم ما دونه 

ومعجبا أولً النهى منهم، ومنبههم على موضع خطؤ فعلهم وذهابهم عن منهج الحّك، وركوبهم 
من سبل الضبللة ما ال ٌركبه إال كل مدخول الرأي، مسلوب العمل: واتخذ هإالء المشركون باهلل 
ره، من دون الذي له ُملن السماوات واألرض وحده. من ؼٌر شرٌن، الذي خلك كل شًء فمدّ 

 .(ٖ)آلهة: ٌعنً أصناما بؤٌدٌهم ٌعبدونها"
 .(ٗ)وهً هذه األوثان التً تعبد من دون هللا عز وجل" لال لتادة:" 
ٌْبًا َوُهْم ٌُْخلَمُوَن{ ]الفرلان :   [، أي:" ال تستطٌع َخْلك شًء ٖلوله تعالى:}اَل ٌَْخلُمُوَن َش

 .(٘)وهللا خلمها وخلمهم"
 .(ٙ)وهً تخلك"لال الطبري:" ال تخلك شٌبا  
ٌخبر تعالى عن جهل المشركٌن فً اتخاذهم آلهة من دون هللا ، الخالك  لال ابن كثٌر:" 

ة األمور ، الذي ما شاء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن. ومع هذا َعبَُدوا معه من  لكل شًء ، المالن ألزمَّ
 .(2)األصنام ما ال ٌمدر على خلك جناح بعوضة ، بل هم مخلولون"

ولما بٌن كماله وعظمته وكثرة إحسانه كان ذلن ممتضٌا ألن ٌكون وحده  السعدي:"لال  
المحبوب المؤلوه المعظم المفرد باإلخبلص وحده ال شرٌن له ناسب أن ٌذكر بطبلن عبادة ما 

ٌْبًا َوُهْم ٌُْخلَمُوَن{، أي: من أعجب  سواه فمال: ، لال: }َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً ال ٌَْخلُمُوَن َش
العجابب وأدل الدلٌل على سفههم ونمص عمولهم، بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم أن 

                                                           

 .ٕٕٙٙ-ٕٔٙٙ/1(:ص5ٕٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٙٙ/1(:ص5ٙٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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اتخذوا آلهة بهذه الصفة، فً كمال العجز أنها ال تمدر على خلك شًء بل هم مخلولون، بل 
 .(ٔ)بعضهم مما عملته أٌدٌهم"

عبادة آلهة ال عجز أبٌن من المعنى: أنهم آثروا على عبادة هللا سبحانه  لال الزمخشري:" 
عجزهم، ال ٌمدرون على شًء من أفعال هللا وال من أفعال العباد، حٌث ال ٌفتعلون شٌبا وهم 

 .(ٕ)ٌفتعلون، ألن عبدتهم ٌصنعونهم بالنحت والتصوٌر"
وهو هللا الخالك الرازق وهذه األوثان التً تعبد من دون هللا تخلك وال تخلك  لال لتادة:" 
 .(ٖ)شٌبا"
ا َواَل نَْفعًا{ ]الفرلان :   [، أي:" وال تملن لنفسها ٖلوله تعالى:}َواَل ٌَْمِلُكوَن أِلَْنفُِسِهْم َضرًّ

 .(ٗ)َدْفَع ضر أو جلب نفع"
لال الطبري:" وال تملن ألنفسها نفعا تجّره إلٌها، وال ضّرا تدفعه عنها ممن أرادها  
 .(٘)بضر"
أى: ال ٌستطٌعون ألنفسهم دفع ضرر عنها أو جلب نفع إلٌها وهم  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)ٌستطٌعون"
 .(2)ال ٌملكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً ، فكٌؾ ٌملكون لعابدٌهم ؟" لال ابن كثٌر:أي:" 
لال السمعانً:" أي: دفع ضرا وجلب نفع، وهذا ٌمع فً األصنام التى عبدها  
 .(1)المشركون"
 .(5)}ضرا{، لال: ضبللة":" عن مجاهد، لوله 
[، أي:" وال تستطٌع ٖلوله تعالى:}َواَل ٌَْمِلُكوَن َمْوتًا َواَل َحٌَاةً َواَل نُُشوًرا{ ]الفرلان :  

 .(ٓٔ)إماتة حً أو إحٌاء مٌت، أو بعث أحد من األموات حًٌا من لبره"
، وال إحٌاء مٌت، وال نشره من بعد مم  ًّ اته، لال الطبري:أي:" وال تملن إماتة ح

وتركوا عبادة خالك كّل شًء، وخالك آلهتهم، ومالن الضّر والنفع، والذي بٌده الموت والحٌاة 
 .(ٔٔ)والنشور"
أي: بعثا بعد الموت، فؤعظم أحكام العمل بطبلن إلهٌتها وفسادها وفساد  لال السعدي:" 

عمل من اتخذها آلهة وشركاء للخالك لسابر المخلولات من ؼٌر مشاركة له فً ذلن، الذي بٌده 
النفع والضر والعطاء والمنع الذي ٌحًٌ وٌمٌت وٌبعث من فً المبور وٌجمعهم لٌوم النشور، 

الشماء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة ولد جعل لهم دارٌن دار 
 .(ٕٔ)والنعٌم الممٌم لمن اتخذه وحده معبودا"

وإذا عجزوا عن االفتعال ودفع الضرر وجلب النفع التً ٌمدر علٌها  لال الزمخشري:" 
 .(ٖٔ)العباد كانوا عن الموت والحٌاة والنشور التً ال ٌمدر علٌها إال هللا أعجز"

أي : لٌس لهم من ذلن شًء ، بل ذلن مرجعه كله إلى هللا عز وجل ، لال ابن كثٌر: " 
الذي هو ٌحًٌ وٌمٌت ، وهو الذي ٌعٌد الخبلبك ٌوم المٌامة أولهم وآخرهم ، } َما َخْلمُُكْم َوال 

                                                           

 .22٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٕٙٙ/1(:ص5ٙ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕٕٙٙ/1(:ص5ٙٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .22٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
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[ ، ٓ٘ةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر { ] الممر : [ ، } َوَما أَْمُرنَا إاِل َواِحدَ 1ٕبَْعثُُكْم إاِل َكنَْفٍس َواِحَدةٍ { ] لممان : 
ًَ َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ * فَإِذَا ُهْم بِالسَّاِهَرةِ { ] النازعات :  ًَ َزْجَرةٌ ٗٔ،  ٖٔ} فَإِنََّما ِه [ ، } فَإِنََّما ِه

ٌَْحةً َواِحَدةً 5َٔواِحَدةٌ فَإَِذا ُهْم ٌَْنُظُروَن { ] الصافات :  ٌْنَا  [ ، } إِْن َكانَْت إاِل َص فَإَِذا ُهْم َجِمٌٌع لََد
[. فهو هللا الذي ال إله ؼٌره وال رب سواه ، وال تنبؽً العبادة إال له ؛ ُٖ٘مْحَضُروَن { ] ٌس : 

ألنه ما شاء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن. وهو الذي ال ولد له وال والد ، وال عدٌل وال ندٌد وال وزٌر 
 .(ٔ)ٌلد ولم ٌولد ، ولم ٌكن له كفوا أحد"وال نظٌر ، بل هو األحد الصمد ، الذي لم 

وال ٌملكون موتا وال حٌاة{، وهً هذه األوثان التً تعبد من دون هللا  عن لتادة، لوله:"} 
 .(ٕ)ال تضر وال تنفع وال تملن موتا وال حٌاة، }وال نشورا{، أي: وال بعثا"

 [:ٖ-ٔفوابد اآلٌات:]
ته وهو إفاضة الخٌر على الخلك والملن والمدرة مظاهر ربوبٌة هللا تعالى الموجبة أللوهٌ -ٔ

 والعلم والحكمة.
 التندٌد بالشرن والمشركٌن. -ٕ
 تمرٌر التوحٌد والنبوة والبعث والجزاء. - ٖ
 

 المرآن
ٌِْه لَْوٌم آَخُروَن فَمَْد َجاُءوا  ُظْلًما َوُزوًرا }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ إِْفٌن اْفتََراهُ َوأََعانَهُ َعلَ

 [ٗ({ ]الفرلان : ٗ)
 التفسٌر:

ولال الكافرون باهلل: ما هذا المرآن إال كذب وبهتان اختلمه دمحم، وأعانه على ذلن أناس آخرون، 
 فمد ارتكبوا ظلًما فظٌعًا، وأتوا زوًرا شنٌعًا؛ فالمرآن لٌس مما ٌمكن لبشر أن ٌختلمه. 

[، أي:" ولال َٗكفَُروا إِْن َهَذا إِالَّ إِْفٌن اْفتََراهُ{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن  
 .(ٖ)الكافرون باهلل: ما هذا المرآن إال كذب وبهتان اختلمه دمحم"

لال مماتل:" لال النضر بن الحارث من بنً عبد الدار ما هذا المرآن اال كذب اختلفه  
 .(ٗ)من تلماء نفسه" -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم

ولال هإالء الكافرون باهلل، الذٌن اتخذوا من دونه آلهة: ما هذا  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)المرآن الذي جاءنا به دمحم إال كذب وبهتان اختلمه وتخرصه"

 .(ٙ)أي: كذب اختلمه" لال السمعانً:" 
 ٌمول تعالى مخبًرا عن سخافة عمول الجهلة من الكفار ، فً لولهم عن لال ابن كثٌر:" 

 .(2)المرآن : } إِْن َهَذا إاِل إِْفٌن { : أي : كذب ، } اْفتََراهُ { ٌعنون النبً ملسو هيلع هللا ىلص"
« اإلفن»عن لتادة، "ٌعنً لوله: }ولال الذٌن كفروا{، لال: هذا لول مشركً العرب، و 

 .(1)هو: الكذب"
 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:" كل شًء فً المرآن إفن فهو كذب" 
ٌِْه لَْوٌم آَخُروَن{ ]الفرلان : لوله تع  [، أي:" وأعانه على ذلن أناس ٗالى:}َوأََعانَهُ َعلَ
 .(ٔ)آخرون"

                                                           

 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٙٙ/1(:ص5ٙ2ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٙٙ-ٕٕٙٙ/1(:ص52ٓٗٔ(، )5ٙ1ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٙٙ/1(:ص5ٙ5ٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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 .(ٕ)ٌمول: وأعان دمحما على هذا اإلفن الذي افتراه ٌهود" لال الطبري:" 
 .(ٖ)أي : واستعان على جمعه بموم آخرٌن " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)}وأعانه علٌه{، أي: على حدٌثه هذا وأمره" عن لتادة، لوله:" 
 .(٘)عن مجاهد، لوله:"}وأعانه علٌه لوم آخرون{، لال: ٌهود" 
عداس مولى حو ٌطب بن عبد العزى وٌسار  -ملسو هيلع هللا ىلص -لل مماتل:" ٌمول النضر: عاون دمحما 

ؤسلم وكان هإالء ؼبلم العامر ابن الحضرمً وجبر مولى عامر بن الحضرمً كان ٌهودٌا ف
 .(ٙ)الثبلثة من أهل الكتاب"

[، أي:" فمد ارتكبوا ظلًما فظٌعًا، وأتوا ٗلوله تعالى:}فَمَْد َجاُءوا ُظْلًما َوُزوًرا{ ]الفرلان :  
 .(2)زوًرا شنٌعًا؛ فالمرآن لٌس مما ٌمكن لبشر أن ٌختلمه"

باطل ، وٌعرفون كذب أي : فمد افتروا هم لوال باطبل هم ٌعلمون أنه  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)أنفسهم فٌما ٌزعمون"

 .(5)لال لتادة:" لد أتوا ظلما وزورا" 
 .(ٓٔ)عن مجاهد،  "}فمد جاءوا ظلما وزورا{، لال: كذبا" 
وضع الشًء فً ؼٌر موضعه، فكان ظلم لابلً هذه الممالة «: الظلم»لال الطبري:  

أصله تحسٌن الباطل. فتؤوٌل الكبلم: فمد «: الزور»المرآن بمٌلهم هذا وصفهم إٌاه بؽٌر صفته، و
 .(ٔٔ)أتى هإالء، الموم فً لٌلهم: }إن هذا إال إفن افتراه وأعانه علٌه لوم آخرون{، كذبا محضا"

 
 المرآن

ٌِْه بُْكَرةً َوأَِصٌاًل ) ًَ تُْملَى َعلَ ِلٌَن اْكتَتَبََها فَِه  [٘({ ]الفرلان : ٘}َولَالُوا أََساِطٌُر اْْلَوَّ
 التفسٌر:

ولالوا عن المرآن: هو أحادٌث األولٌن المسطرة فً كتبهم، استنسخها دمحم، فهً تُْمَرأ علٌه 
 صباًحا ومساء.
 سبب النزول:
لال ابن عباس:" كان النضر بن الحارث بن كلدة بن علممة بن عبد مناؾ بن عبد الدار  

وٌنصب له العداوة، وكان لد لدم بن لصً من شٌاطٌن لرٌش، وكان ٌإذي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
الحٌرة، تعلم بها أحادٌث ملون فارس، وأحادٌث رستم وأسفندٌار، فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس 
مجلسا، فذكر باهلل وحدث لومه ما أصاب من لبلهم من األمم، من نممة هللا خلفه فً مجلسه إذا 

سن حدٌثا منه. فهلموا فؤنا أحدثكم أحسن من حدٌثه، ثم لام، ثم ٌمول: أنا وهللا ٌا معشر لرٌش أح
ٌحدثهم عن ملون فارس ورستم وأسفندٌار، ثم ٌمول: ما دمحم أحسن حدٌثا منً، لال: فؤنزل هللا 
ٌِْه آٌَاتُنَا لَاَل أََساِطٌُر  تبارن وتعالى فً النضر ثمانً آٌات من المرآن، لوله: }إِذَا تُتْلَى َعلَ

ِلٌَن{ اأْلَوَّ
 .(ٖٔ)وكل ما ذكر فٌه األساطٌر فً المرآن" ،(ٕٔ)

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٙٙ/1(:ص52ٔٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٗ-5ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٙٙ/1(:ص52ٖٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .[ٖٔ/ المطففٌن: ٘ٔ]الملم : (ٕٔ)
 .1ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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ِلٌَن اْكتَتَبََها{ ]الفرلان :   [، أي:" ولالوا عن المرآن: هو ٘لوله تعالى:}َولَالُوا أََساِطٌُر اأْلَوَّ
 .(ٔ)أحادٌث األولٌن المسطرة فً كتبهم، استنسخها دمحم"

 .(ٕ)ٌعنون : كتب األوابل استنسخها" لال ابن كثٌر:" 
:" ٌعنون أحادٌثهم التً كانوا ٌسطرونها فً كتبهم، اكتتبها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من لال الطبري 
 .(ٖ)ٌهود"
 -لل مماتل:" ولال النضر: هذا المرآن حدٌث األولٌن أحادٌث رستم واسفندباز اكتتبها دمحم 
 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص"

نحو أحادٌث رستم }أساطٌر األولٌن{: ما سطره المتمدمون من  لال الزمخشري:" 
وإسفندٌار، جمع: أسطار أو أسطورة، كؤحدوثة اكتتبها كتبها لنفسه وأخذها، كما تمول: استكب 

 .(٘)الماء واصطبه: إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه"
 .(ٙ)ابن جرٌج، "}أساطٌر األولٌن{، أشعارهم وكهانتهم، ولالها النضر بن الحارث"عن  
 .(2)األولٌن{، أي: كذب األولٌن وباطلهم"عن لتادة: "}ولالوا أساطٌر  
على البناء للمفعول. والمعنى: اكتتبها كاتب له. ألنه كان أمٌا ال ٌكتب ، «اكتتبها»ولرئ: 

 .(1)بٌده، وذلن من تمام إعجازه
ٌِْه بُْكَرةً َوأَِصٌبًل{ ]الفرلان :   ًَ تُْملَى َعلَ [، أي:" فهً تُلمى وتُمرأ علٌه ٘لوله تعالى:}فَِه

 .(5)حفظها صباحاً ومساًء"لٌ
 .(ٓٔ)لال الطبري:" ٌمول: فهذه األساطٌر تمرأ علٌه ؼدوة وعشٌا" 
طرفً النهار بالؽداة  -ملسو هيلع هللا ىلص -لل مماتل:" ٌمول: هإالء النفر الثبلثة ٌعلمون دمحما 
 .(ٔٔ)والعشً"
 لنهار وآخره.أي : تمرأ علٌه } بُْكَرةً َوأَِصٌبل { أي : فً أول ا لال ابن كثٌر:" 

ُكّل أحد ٌعلم بطبلنه ، فإنه لد ُعلم بالتواتر  -لسخافته وكذبه وبْهته منهم  -وهذا الكبلم 
وبالضرورة : أن دمحماً رسول هللا لم ٌكن ٌعانً شٌبا من الكتابة ، ال فً أول عمره وال فً آخره 

سنة ، وهم ٌعرفون ، ولد نشؤ بٌن أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه هللا نحوا من أربعٌن 
مدخله ومخرجه ، وصدله ، وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسابر األخبلق الرذٌلة ، 
حتى إنهم لم ٌكونوا ٌسمونه فً صؽره إلى أن بُِعث إال األمٌن ، لما ٌعلمون من صدله وبره. 

ل التً ٌعلم كل عالل فلما أكرمه هللا بما أكرمه به ، نصبوا له العداوة ، َوَرموه بهذه األلوا
براءته منها ، وحاروا ماذا ٌمذفونه به ، فتارة من إفكهم ٌمولون : ساحر ، وتارة ٌمولون : شاعر 
ٌَْؾ َضَربُوا لََن  ، وتارة ٌمولون : مجنون ، وتارة ٌمولون : كذاب ، لال هللا تعالى : } اْنُظْر َك

 .(ٕٔ)["1ٗ] اإلسراء : األْمثَاَل فََضلُّوا فبَل ٌَْستَِطٌعُوَن َسبٌِبل { 
أبً العالٌة لوله: "}بكرة{، لال: صبلة الفجر، ولوله: }وأصٌبل{، لال: صبلة عن  
 .(ٖٔ)العصر"

                                                           

 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .5ٖٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٙٙ/1(:ص52ٙٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٗٙ/ٖانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٕٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .5ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٗٙٙ/1(:ص521ٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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}بكرة وأصٌبل{، أى: دابما، أو فً الخفٌة لبل أن ٌنتشر الناس، وحٌن  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)ٌؤوون إلى مساكنهم"

 
 المرآن

رَّ فًِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض إِنَّهُ َكاَن َغفُوًرا َرِحًٌما )}لُْل أَْنَزلَهُ الَِّذي ٌَْعلَُم   [ٙ({ ]الفرلان : ٙالّسِ
 التفسٌر:
لهإالء الكفار: إن الذي أنزل المرآن هو هللا الذي أحاط علمه بما فً  -أٌها الرسول  -لل 

لم  السموات واألرض، إنه كان ؼفوًرا لمن تاب من الذنوب والمعاصً، رحًٌما بهم حٌث
 ٌعاجلهم بالعموبة.
 سبب النزول:
لل مماتل:" وذلن أنهم لالوا بمكة سرا }هل هذا إال بشر مثلكم{، ألنه إنسى مثلكم، بل هو  

عز وجل: }لُْل أَْنَزلَهُ الَِّذي  -، فؤنزل هللا(ٕ)ساحر، }أفتؤتون السحر وأنتم تبصرون{، إلى آٌتٌن
رَّ فًِ السََّماَواِت َواأْلَ  ْرِض إِنَّهُ َكاَن َؼفُوًرا{ فً تؤخٌر العذاب عنهم، }َرِحًٌما{ حٌن ال ٌَْعلَُم الّسِ

 .(ٖ)ٌعجل علٌهم بالعموبة"
رَّ فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الفرلان :   [، أي:"  لل ٙلوله تعالى:}لُْل أَْنَزلَهُ الَِّذي ٌَْعلَُم الّسِ

هو هللا الذي أحاط علمه بما فً السموات لهإالء الكفار: إن الذي أنزل المرآن  -أٌها الرسول  -
 .(ٗ)واألرض"
أي : أنزل المرآن المشتمل على أخبار األولٌن واآلخرٌن إخباراً حماً  لال ابن كثٌر:" 

رَّ { أي : هللا الذي ٌعلم  صدلاً مطابماً للوالع فً الخارج ، ماضٌا ومستمببل } أَنزلَهُ الَِّذي ٌَْعلَُم الّسِ
 .(٘)ؼٌب السموات واألرض ، وٌعلم السرابر كعلمه بالظواهر"

 لهإالء المكذبٌن بآٌات هللا من مشركً لومن: ما األمر لال الطبري: ٌمول:" لل ٌا دمحم 
كما تمولون من أن هذا المرآن أساطٌر األولٌن، وأن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص افتراه وأعانه علٌه لوم آخرون، بل 
هو الحك، أنزله الرب الذي ٌعلم سر من فً السماوات ومن فً األرض، وال ٌخفى علٌه شًء، 

 .(ٙ)مه، ومجازٌهم بما عزمت علٌه للوبهم، وأضمروه فً نفوسهم"ومحصً ذلن على خل
أى: ٌعلم كل سر خفى فً السموات واألرض. ومن جملته ما تسرونه  لال الزمخشري:" 

أنتم من الكٌد لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص مع علمكم أن ما تمولونه باطل وزور، وكذلن باطن أمر رسول هللا 
 .(2)ه مما تبهتونه به، وهو ٌجازٌكم وٌجازٌه على ما علم منكم وعلم منه"ملسو هيلع هللا ىلص وبراءت
عن ابن جرٌج، "}لل أنزله الذي ٌعلم السر فً السماوات واألرض{، لال: ما ٌسر أهل  

 .(1)األرض وأهل السماء"
 .(5)عن زٌد بن أسلم لوله: "}ٌعلم السر{، لال: ٌعلم سرار العبد" 
 .(ٓٔ)السر ما حدثت به نفسن" لال الضحان بن مزاحم:" 
 .(ٔ)السر: ما أسر ابن آدم فً نفسه" لال ابن عباس:" 

                                                           

 .ٕٗٙ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
وا النَّْجَوى الَِّذٌَن َظلَُموا َهْل َهذَا  من سورة األنبٌاء وتمامها: ٘، ٗ، ٌٖشٌر الى اآلٌات (ٕ) ٌَةً لُلُوبُُهْم َوأََسرُّ }اَلِه

ْحَر َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن ) ( لَاَل َربًِّ ٌَْعلَُم اْلمَْوَل فًِ السََّماِء َواأْلَْرِض َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم ٖإاِلَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم أَفَتَؤْتُوَن الّسِ
لُوَن )( بَْل لَالُوٗ)  .[٘ - ٖ({ ]األنبٌاء : ٘ا أَْضؽَاُث أَْحبَلٍم بَِل اْفتََراهُ بَْل ُهَو َشاِعٌر فَْلٌَؤْتِنَا بِآٌٍَة َكَما أُْرِسَل اأْلَوَّ
 .2ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٙ/ٖالكشاؾ: (2)
 .5ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٗٙٙ/1(:ص51ٕٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٗٙٙ/1(:ص51ٔٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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لال ابن عباس: "خلك هللا اللوح المحفوظ كمسٌرة مابة عام فمال للملم لبل أن ٌخلك  
الخلك وهو على العرش تبارن وتعالى: اكتب فمال الملم: وما أكتب؟ لال: علمً فً خلمً إلى 

جرى الملم بما هو كابن فً علم هللا إلى ٌوم المٌامة فذلن ٌمول للنبً صلى هللا ٌوم تموم الساعة، ف
 .(ٕ)علٌه وسلم: }ٌعلم ما فً السماء واألرض{"

[، أي:" ، إنه كان ؼفوًرا لمن تاب من ٙلوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]الفرلان :  
 .(ٖ)العموبة"الذنوب والمعاصً، رحًٌما بهم حٌث لم ٌعاجلهم ب

لال الطبري:" ٌمول: إنه لم ٌزل ٌصفح عن خلمه وٌرحمهم، فٌتفضل علٌهم بعفوه،  
ٌمول: فؤلن ذلن من عادته فً خلمه، ٌمهلكم أٌها المابلون ما للتم من اإلفن، والفاعلون ما فعلتم 

 .(ٗ)من الكفر"
حٌما{، بهم فً ؼفورا{، ٌعنى: لما كان منهم فً الشرن، }رعن سعٌد بن جبٌر، لوله :"} 
 .(٘)"اإلسبلم
لوله : } إِنَّهُ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما { : دعاء لهم إلى التوبة واإلنابة ،  لال ابن كثٌر:" 

وإخبار بؤن رحمته واسعة ، وأن حلمه عظٌم ، وأن من تاب إلٌه تاب علٌه. فهإالء مع كذبهم 
رسول والمرآن ما لالوا ، ٌدعوهم وافترابهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم ، ولولهم عن ال

إلى التوبة واإللبلع عما هم فٌه إلى اإلسبلم والهدى ، كما لال تعالى : } لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ 
ا ٌَمُولُوَن لٌَََمسَّنَّ  َ ثَاِلُث ثبَلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إاِل إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن لَْم ٌَْنتَُهوا َعمَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َّللاَّ
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم { ] المابدة :  ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ َوَّللاَّ [ ، ولال تعالى : 2ٗ - 2ٖأَِلٌٌم * أَفبَل ٌَتُوبُوَن إِلَى َّللاَّ

ُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب اْلَحِرٌِك { ] } إِنَّ الَِّذٌَن فَتَنُوا اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَتُوبُوا فَلَُهْم َعَذا
[. لال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود ، لتلوا أولٌاءه وهو ٌدعوهم ٓٔالبروج : 

 .(ٙ)إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى"
 فإن للت: كٌؾ طابك لوله: }إنه كان ؼفورا رحٌما{، هذا المعنى؟ لال الزمخشري:" 

كان ما تمدمه فً معنى الوعٌد عمبه بما ٌدل على المدرة علٌه، ألنه ال ٌوصؾ للت: لما 
بالمؽفرة والرحمة إال المادر على العموبة. أو هو تنبٌه على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن 

 .(2)ٌصب علٌهم العذاب صبا، ولكن صرؾ ذلن عنهم إنه ؼفور رحٌم: ٌمهل وال ٌعاجل"
 

 المرآن
ٌِْه َملٌَن فٌََُكوَن َمعَهُ نَِذًٌرا}َولَالُوا َما ُسوِل ٌَؤُْكُل الطَّعَاَم َوٌَْمِشً فًِ اْْلَْسَواِق لَْواَل أُْنِزَل إِلَ  ِل َهَذا الرَّ

َّبِعُوَن إاِلَّ َرجُ 7) ٌِْه َكْنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ ٌَؤُْكُل ِمْنَها َولَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَت َمْسُحوًرا  الً ( أَْو ٌُْلمَى إِلَ
 [8 - 7({ ]الفرلان : 8)

 التفسٌر:
ولال المشركون: ما لهذا الذي ٌزعم أنه رسول هللا )ٌعنون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص( ٌؤكل الطعام مثلنا، وٌمشً 
فً األسواق لطلب الرزق؟ فهبل أرسل هللا معه َملًَكا ٌشهد على صدله، أو ٌهبط علٌه من السماء 

ن له حدٌمة عظٌمة ٌؤكل من ثمرها، ولال هإالء الظالمون المكذبون: ما كنز من مال، أو تكو
 تتبعون أٌها المإمنون إال رجبل به سحر ؼلب على عمله.

 [:1-2سبب نزول اآلٌتٌن:]

                                                                                                                                                                      

 .ٕٗٙٙ/1(:ص51ٓٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗٙٙ/1(:ص525ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٙٙ/1(:ص51ٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالكشاؾ: (2)
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ٌعنً ما سؤلوه من تسٌٌر جبالهم  -عن ابن عباس، "أن لالوا له: فإن لم تفعل لنا هذا 
والمبلبكة لبٌبل وما ذكره هللا فً سورة بنً إسرابٌل، فخذ عنهم، وإحٌاء آبابهم، والمجًء باهلل 

لنفسن، سل ربن ٌبعث معن ملكا ٌصدلن بما تمول، وٌراجعنا عنن، وسله فٌجعل لن لصورا 
وجنانا، وكنوزا من ذهب وفضة، تؽنٌن عما نران تبتؽً، فإنن تموم باألسواق، وتلتمس المعاش 

ن إن كنت رسوال كما تزعم، فمال رسول هللا كما نلتمسه، حتى نعلم فضلن ومنزلتن من رب
ملسو هيلع هللا ىلص: ما أنا بفاعل، فؤنزل هللا فً لولهم: أن خذ لنفسن ما سؤلوه، أن ٌؤخذ لها، أن ٌجعل له جنانا 
ولصورا وكنوزا، أو ٌبعث معه ملكا ٌصدله بما ٌمول، وٌرد عنه من خاصمه: }َولَالُوا َماِل َهَذا 

ُسوِل ٌَؤُْكلُ  ٌِْه َكنز  الرَّ ٌِْه َملٌَن فٌََُكوَن َمعَهُ نَِذًٌرا أَْو ٌُْلمَى إِلَ الطَّعَاَم َوٌَْمِشً فًِ األْسَواِق لَْوال أُنزَل إِلَ
َّبِعُوَن إاِل َرُجبل َمْسُحوًرا{" أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ ٌَؤُْكُل ِمْنَها َولَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَت
(ٔ). 

وأنزل هللا جل وعز علٌه فً لولهم أن خذ لنفسن ما لالوا أن تؤخذ  لال دمحم بن إسحاق:" 
لها أن تجعل لهم جنات ولصورا وكنوزا، وأن تبعث معه ملكا ٌصدق ما ٌمول وٌرد عنن من 

ٌِْه َملَنٌ  ُسوِل ٌَؤُْكُل الطَّعَاَم َوٌَْمِشً فًِ األْسَواِق لَْوال أُنزَل إِلَ فٌََُكوَن  خاصمن: }َولَالُوا َماِل َهذَا الرَّ
ٌِْه َكنز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ ٌَؤُْكُل ِمْنَها{" َمعَهُ نَِذًٌرا أَْو ٌُْلمَى إِلَ
(ٕ). 

ُسوِل ٌَؤُْكُل الطَّعَاَم َوٌَْمِشً فًِ اأْلَْسَواِق{ ]الفرلان :   [، 2لوله تعالى:}َولَالُوا َماِل َهذَا الرَّ
ول هللا )ٌعنون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص( ٌؤكل الطعام مثلنا، أي:" ولال المشركون: ما لهذا الذي ٌزعم أنه رس

 .(ٖ)وٌمشً فً األسواق لطلب الرزق؟"
لال الطبري: ٌمول:" ولال المشركون ما لهذا الرسول ٌعنون دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ٌزعم أن هللا  

 .(ٗ)بعثه إلٌنا ٌؤكل الطعام كما نؤكل، وٌمشً فً أسوالنا كما نمشً"
ٌخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذٌبهم للحك ببل حجة وال دلٌل  لال ابن كثٌر:" 

ُسوِل ٌَؤُْكُل الطَّعَاَم { ، ٌعنون : كما نؤكله ، وٌحتاج إلٌه  منهم ، وإنما تعللوا بمولهم : } َماِل َهَذا الرَّ
 .(٘)ٌها طلبا للتكسب والتجارة"كما نحتاج إلٌه، }َوٌَْمِشً فًِ األْسَواِق{، أي : ٌتردد فٌها وإل

 .(ٙ)عجب الكفار من ذلن أن ٌكون رسول ٌؤكل الطعام وٌمشً فً األسواق" لال لتادة:" 
 .(ٙ)األسواق"
 .(2)عن السدي لوله: "}ٌؤكل الطعام وٌمشً فً األسواق{، لال: هً الطرٌك" 

لال الزمخشري:" وفً هذا المول استهانة وتصؽٌر لشؤنه وتسمٌته بالرسول سخرٌة 
، كؤنهم لالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول. ونحوه لول فرعون :}إن رسولكم الذي (1)وطنزمنهم 

أرسل إلٌكم لمجنون{، أى: إن صح أنه رسول هللا فما باله حاله مثل حالنا ٌؤكل الطعام كما نؤكل، 
وٌتردد فً األسواق لطلب المعاش كما نتردد، ٌعنون أنه كان ٌجب أن ٌكون ملكا مستؽنٌا عن 

 .(5)كل والتعٌش"األ
ٌِْه َملٌَن فٌََُكوَن َمعَهُ نَِذًٌرا{ ]الفرلان :   [، أي:" فهبل أرسل هللا 2لوله تعالى:}لَْواَل أُْنِزَل إِلَ

 .(ٓٔ)معه َملًَكا ٌشهد على صدله"
لال الطبري:" ٌمول: هبل أنزل إلٌه ملَن إن كان صادلا من السماء، فٌكون معه منذرا  

 .(ٔٔ)ا ٌمول"للناس، مصّدلا له على م
                                                           

 .ٕٓٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٙٙ/1(:ص51ٙٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٗٙٙ/1(:ص51ٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٙٙ/1(:ص51٘ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .السخرٌة« : الطنز»فً الصحاح (1)
 .ٕ٘ٙ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٔ)بما جاء" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌعنً: رسوال ٌصدق دمحما 
هبل أنزل إلٌه ملن من عند هللا ، فٌكون له شاهدا على ِصْدق ما ٌدَّعٌه!  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْه أَْسِوَرةٌ ِمْن َذَهٍب أَْو َجاَء َمعَهُ  ًَ َعلَ اْلَمبلبَِكةُ ُمْمتَِرنٌَِن { ]  وهذا كما لال فرعون : } فَلَْوال أُْلِم
 .(ٕ)[. وكذلن لال هإالء على السواء ، تشابهت للوبهم"ٖ٘الزخرؾ : 

لال الزمخشري:" ثم نزلوا عن التراحهم أن ٌكون ملكا إلى. التراح أن ٌكون إنسانا معه 
 .(ٖ)ملن، حتى ٌتساندا فً اإلنذار والتخوٌؾ"

 .(ٗ)، بالرفع«فٌكون»ولرئ: 
ٌِْه َكْنٌز{ ]الفرلان : لوله   [، أي:" أو ٌهبط علٌه من السماء كنز من 1تعالى:}أَْو ٌُْلمَى إِلَ
 .(٘)مال"

لال الطبري: ٌمول: " أو ٌلمى إلٌه كنز من فضة أو ذهب، فبل ٌحتاج معه إلى التصّرؾ  
 .(ٙ)فً طلب المعاش"

 .(2)لال مماتل:" ٌعنً: أو ٌنزل إلٌه مال من السماء فٌمسمه بٌننا" 
 .(1)أي : علم كنز ٌكون ٌنفك منه " لال ابن كثٌر:" 

لال الزمخشري:" ثم نزلوا أٌضا فمالوا: وإن لم ٌكن مرفودا بملن، فلٌكن مرفودا بكنز 
 .(5)ٌلمى إلٌه من السماء ٌستظهر به وال ٌحتاج إلى تحصٌل المعاش"

[، أي:" أو تكون له حدٌمة عظٌمة 1:  لوله تعالى:}أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ ٌَؤُْكُل ِمْنَها{ ]الفرلان
 .(ٓٔ)ٌؤكل من ثمرها"

لال مماتل:" ٌعنى: بستانا ٌؤكل منها، هذا لول النضر بن الحارث، وعبد هللا بن أمٌة،  
 .(ٔٔ)ونوفل ابن خوٌلد، كلهم من لرٌش"

لال الطبري: " ٌمول: أو ٌكون له بستان }ٌَؤُْكُل ِمْنَها{" 
(ٕٔ). 

ر معه حٌث سار. وهذا كله سهل ٌسٌر على هللا ، ولكن له أي : تسٌ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)الحكمة فً ترن ذلن ، وله الحجة البالؽة"

لال الزمخشري:" ثم نزلوا فالتنعوا بؤن ٌكون رجبل له بستان ٌؤكل منه وٌرتزق كما 
 .(ٗٔ)الدهالٌن والمٌاسٌر. أو ٌؤكلون هم من ذلن البستان فٌنتفعون به فً دنٌاهم ومعاشهم"

، بالنون، بمعنى: نؤكل من «نَؤُْكُل ِمْنَها»، و(٘ٔ)، بالٌاء«أو ٌكون له جنة»ولرئ: 
 .(ٙٔ)الجنة

َّبِعُوَن إاِلَّ َرُجبًل َمْسُحوًرا{ ]الفرلان :  [، أي:" ولال 1لوله تعالى:}َولَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَت
 .(ٔ)ر ؼلب على عمله"هإالء الظالمون المكذبون: ما تتبعون أٌها المإمنون إال رجبل به سح

                                                           

 .2ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕ٘ٙ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالكشاؾ: انظر: (٘ٔ)
 .ٕٓٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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َّبِعُوَن{ أٌها الموم  لال الطبري:" ٌمول: ولال المشركون للمإمنٌن باهلل ورسوله: }إِْن تَت
 .(ٕ)باتباعكم دمحما }إاِل َرُجبل{ به سحر"

 -فً لولهم للنبً -تبارن وتعالى -لال مماتل:" ٌعنً: أنه مؽلوب على عمله، فؤنزل هللا 
كل الطعام وٌمشً فً األسواق: }َوَما أَْرَسْلنَا لَْبلََن ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إاِلَّ إِنَُّهْم لٌََؤُْكلُوَن : أنه ٌؤ-ملسو هيلع هللا ىلص

 -من لبل دمحم« ٗ»[، ٌمول هكذا كان المرسلون ٕٓالطَّعَاَم َوٌَْمُشوَن فًِ اأْلَْسَواق{ ]الفرلان : 
 .(ٖ)" -ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ){، لال: الٌهود"عن البراء لوله: "}الظالمون 
لال الزمخشري:" }مسحورا{: سحر فؽلب على عمله. أو ذا سحر، وهو الربة: عنوا أنه 
بشر ال ملن،  وأراد بالظالمٌن: إٌاهم بؤعٌانهم: وضع الظاهر موضع المضمر لٌسجل علٌهم 

 .(٘)بالظلم فٌما لالوا"
 

 المرآن
ٌَْف َضَربُوا لََن اْْلَْمثَاَل   [9({ ]الفرلان : 9فََضلُّوا فاََل ٌَْستَِطٌعُوَن َسبٌِاًل )}اْنُظْر َك

 التفسٌر:
 -لؽرابتها-كٌؾ لال المكذبون فً حمن تلن األلوال العجٌبة التً تشبه  -أٌها الرسول  -انظر 

األمثال؛ لٌتوصلوا إلى تكذٌبن؟ فبَعُدوا بذلن عن الحك، فبل ٌجدون سبٌبل إلٌه؛ لٌصححوا ما 
 ذب واالفتراء.لالوه فٌن من الك
 سبب النزول:
ٌَْؾ َضَربُوا لََن -تعالى  -لال مماتل:" ونزل فً لولهم إن دمحما مسحور، لوله  : }اْنُظْر َك
 .(ٙ)اأْلَْمثَاَل{ "
ٌَْؾ َضَربُوا لََن اأْلَْمثَاَل فََضلُّوا{ ]الفرلان :   أٌها  -[، أي:" انظر 5لوله تعالى:}اْنُظْر َك
األمثال؛  -لؽرابتها-المكذبون فً حمن تلن األلوال العجٌبة التً تشبه كٌؾ لال  -الرسول 

 .(2)لٌتوصلوا إلى تكذٌبن؟ فبَعُدوا بذلن عن الحك"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: انظر ٌا دمحم إلى هإالء المشركٌن الذٌن 

بذلن عن لصد السبٌل، وأخطإوا طرٌك شبهوا لن األشباه بمولهم لن: هو مسحور، فضلوا 
 .(1)الهدى والرشاد"

أي : جاءوا بما ٌمذفونن به وٌكذبون به علٌن ، من لولهم "ساحر ،  لال ابن كثٌر:" 
مسحور ، مجنون ، كذاب ، شاعر" وكلها ألوال باطلة ، كل أحد ممن له أدنى فهم وعمل ٌعرؾ 

 .(5){ أي : عن طرٌك الهدى"كذبهم وافتراءهم فً ذلن ؛ ولهذا لال : } فضلوا 
. وروي عن (ٓٔ)أي: التمسوا الهدى فً ؼٌر ما بعثتن به إلٌهم فضلوا" لال ابن عباس:"
 .(ٔٔ)دمحم بن إسحاق مثل ذلن

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕ٘ٙٙ/1(:ص512ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٙٙ/1(:ص511ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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أى: لالوا فٌن تلن األلوال واخترعوا لن تلن الصفات واألحوال  لال الزمخشري:"
ن من السماء وؼٌر ذلن، فبموا النادرة، من نبوة مشتركة بٌن إنسان وملن. وإلماء كنز علٌ

 .(ٔ)متحٌرٌن ضبلال، أو فضلوا عن الحك"
[، أي:" فبل ٌجدون سبٌبل إلٌه؛ 5لوله تعالى:}فبََل ٌَْستَِطٌعُوَن َسبٌِبًل{ ]الفرلان :  

 .(ٕ)لٌصححوا ما لالوه فٌن من الكذب واالفتراء"
رٌما إلى ال ٌجدون لوال ٌستمرون علٌه. أو فبل ٌجدون ط لال الزمخشري:أي:"

 .(ٖ)الحك"
لال الطبري:" فبل ٌستطٌعون ٌمول: فبل ٌجدون سبٌبل إلى الحّك، إال فٌما بعثتن به، ومن 

 .(ٗ)الوجه الذي ضلوا عنه"
. وروي عن دمحم بن (٘)فلن ٌستطٌعوا أن ٌصٌبوا الهدى فً ؼٌره" لال ابن عباس:"

 .(ٙ)إسحاق مثل ذلن
َسبٌِبل{، لال: مخرجا ٌخرجهم من األمثال التً ضربوا وعن مجاهد :"}فبَل ٌَْستَِطٌعُوَن 

 .(2)لن"
 .(1)لال مماتل:" ٌمول: ال ٌجدون مخرجا مما لالوا لن بؤنن ساحر" 
وذلن ألن كل من خرج عن الحك فإنه ضال حٌثما توجه ؛ ألن الحك  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)واحد ومنهج متحد ، ٌَُصّدق بعضه بعضا "
 [:5-ٗفوابد اآلٌات:]

بٌان ما لابل به المشركون دعوة التوحٌد من جلب كل لول وباطل لٌصدوا عن سبٌل هللا وما  -ٔ
 زال هذا دأب المشركٌن إزاء دعوة التوحٌد إلى الٌوم وإلى ٌوم المٌامة.

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-تمرٌر الوحً اإللهً والنبوة الدمحمٌة -ٕ
األمثال الواهٌة الرخٌصة للّصّد عن سبٌل بٌان حٌرة المشركٌن إزاء دعوة الحك وضربهم  -ٖ

 هللا، ولد باءت كل محاوالتهم بالفشل والخٌبة المرة.
 

 المرآن
ًٌْرا ِمْن َذِلَن َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َوٌَْجعَْل لََن لُ  ُصوًرا }تَبَاَرَن الَِّذي إِْن َشاَء َجعََل لََن َخ

 [ٓٔ({ ]الفرلان : ٓٔ)
 ر:التفسٌ

خًٌرا مما تمنَّوه لن،  -أٌها الرسول  -َعُظَمْت بركات هللا، وَكثَُرْت خٌراته، الذي إن شاء جعل لن 
 فجعل لن فً الدنٌا حدابك كثٌرة تتخللها األنهار، وجعل لن فٌها لصوًرا عظٌمة.

 سبب النزول:
تكون له جنة لال مماتل:" ونزل فً لولهم: }لوال أنزل{، ٌعنً: هبل ألمً، }إلٌه كنز أو  

ًٌْرا ِمْن َذِلَن{"-تبارن وتعالى -ٌؤكل منها{، فمال : }تَبَاَرَن الَِّذي إِْن َشاَء َجعََل لََن َخ
(ٔٓ). 

                                                           

 .ٕٙٙ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٙ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٙٙ/1(:ص55ٓٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
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ًٌْرا ِمْن َذِلَن{ ]الفرلان :   [، أي:" َعُظَمْت ٓٔلوله تعالى:}تَبَاَرَن الَِّذي إِْن َشاَء َجعََل لََن َخ
 .(ٔ)خًٌرا مما تمنَّوه لن" -أٌها الرسول  -شاء جعل لن بركات هللا، وَكثَُرْت خٌراته، الذي إن 

تكاثر خٌر الذي إن شاء وهب لن فً الدنٌا خٌرا مما لالوا، وهو أن  لال الزمخشري:"
 .(ٕ)ٌعجل لن مثل ما وعدن فً اآلخرة من الجنات والمصور"

 .(ٖ)عن مجاهد، لوله: "}إن شاء جعل لن خٌرا من ذلن{، مما لالوا"
 .(ٗ)أي: مما لال الكفار من الكنز والجنة، جنات تجري من تحتها األنهار" لال لتادة:"

ثم لال: }تبارن الذي إن شاء جعل لن خٌرا من ذلن{، أن تمشً  لال دمحم بن إسحاق:"
فً األسواق وتلتمس المعاش كما ٌلتمسه الناس، }جنات تجري من تحتها األنهار وٌجعل لن 

 .(٘)لصورا{"
للنبً ملسو هيلع هللا ىلص نعطٌن خزابن األرض ومفاتٌحها لم نعطها أحدا لبلن ال عن خٌثمة لال: "لٌل: 

ٌنمصن ذلن عند هللا شًء لال: اجمعها لً فً اآلخرة فمال هللا عز وجل: }تبارن الذي إن شاء 
 .(ٙ)جعل لن خٌرا من ذلن جنات{، اآلٌة"

 .(2)«جعل:»، بالرفع عطفا على «وٌجعل»ولرئ: 
[، أي:" فجعل لن فً الدنٌا ٓٔاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َجنَّ  

 .(1)حدابك كثٌرة تتخللها األنهار"
 .(5)عن مجاهد، لوله:"}جنات تجري من تحتها األنهار{، لال: حوابط" 
 [، أي:" وجعل لن فٌها لصوًرآٔلوله تعالى:}َوٌَْجعَْل لََن لُُصوًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٓٔ)عظٌمة"
لال مجاهد:" بٌوتا مبنٌة مشٌدة، كانت لرٌش ترى البٌت من حجارة لصرا كابنا ما  
 .(ٔٔ)كان"

 .(ٕٔ)جعل هللا له فً اآلخرة الجنات والمصور" لال السدي:" 
 

 المرآن
 [ٔٔ({ ]الفرلان : ٔٔ}بَْل َكذَّبُوا بِالسَّاَعِة َوأَْعتَْدنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعًٌرا )

 التفسٌر:
وما كذبون؛ ألنن تؤكل الطعام، وتمشً فً األسواق، بل كذَّبوا بٌوم المٌامة وما فٌه من جزاء، 

 وأعتدنا لمن كذب بالساعة ناًرا حارة تَُسعَّر بهم.
[، أي:" وما كذبون؛ ألنن تؤكل الطعام، ٔٔلوله تعالى:}بَْل َكذَّبُوا بِالسَّاَعِة{ ]الفرلان :  

 .(ٖٔ)اق، بل كذَّبوا بٌوم المٌامة وما فٌه من جزاء"وتمشً فً األسو
 .(ٗٔ)لال ٌحٌى:" بالمٌامة" 

                                                           

 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٙٙٙ/1(:ص55ٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٙٙ/1(:ص55ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٙٙ/1(:ص55ٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙٙٙ/1(:ص55ٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٖانظر: الكشاؾ: (2)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙٙٙ/1(:ص55٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٙٙٙ/1(:ص55ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٙٙٙ/1(:ص552ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌىبن سبلم: (ٗٔ)
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أي: إنما ٌمول هإالء هكذا تكذٌباً وعناداً ، ال أنهم ٌطلبون ذلن تبصرا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)واسترشادا ، بل تكذٌبهم بٌوم المٌامة ٌحملهم على لول ما ٌمولونه من هذه األلوال"

ما كذب هإالء المشركون باهلل، وأنكروا ما جبتهم به ٌا دمحم من  ٌمول:"لال الطبري:  
الحك من أجل أنن تؤكل الطعام، وتمشً فً األسواق، ولكن من أجل أنهم ال ٌولنون بالمعاد، وال 

 .(ٕ)ٌصدلون بالثواب والعماب تكذٌبا منهم بالمٌامة، وبعث هللا األموات أحٌاء لحشر المٌامة"
}بل كذبوا{ عطؾ على ما حكى عنهم. ٌمول: بل أتوا بؤعجب من ذلن  لال الزمخشري:" 

كله وهو تكذٌبهم بالساعة. وٌجوز أن ٌتصل بما ٌلٌه، كؤنه لال: بل كذبوا بالساعة، فكٌؾ ٌلتفتون 
 .(ٖ)إلى هذا الجواب، وكٌؾ ٌصدلون بتعجٌل مثل ما وعدن فً اآلخرة وهم ال ٌإمنون باآلخرة"

 .(ٖ)باآلخرة"
[، أي:" وأعتدنا لمن كذب ٔٔنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعًٌرا{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوأَْعتَدْ  

بالساعة ناًرا حارة تَُسعَّر بهم"
(ٗ). 

ٌمول: وأعددنا لمن كذب ببعث هللا األموات أحٌاء بعد فنابهم لمٌام  لال الطبري: " 
 .(٘)الساعة، نارا تسعر علٌهم وتتمد"

نا } ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعًٌرا{، أي : عذابا ألٌماً حاراً ال أي : وأرصد لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ٌطاق فً نار جهنم"

 .(2)ٌعنً: ولودا" لال مماتل:" 
 .(1)واد من لٌح جهنم"«: السَِّعٌر"»عن سعٌد بن جبٌر :  
 .(5)لال ٌحٌى:" اسم من أسماء جهنم" 
 .(ٓٔ)االستعار": النار الشدٌدة «السَِّعٌر»لال الزمخشري:"  
 

 المرآن
 [ٕٔ({ ]الفرلان : ٕٔ}إَِذا َرأَتُْهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد َسِمعُوا لََها تَغًٌَُّظا َوَزفًٌِرا )

 التفسٌر:
إذا رأت النار هإالء المكذبٌن ٌوم المٌامة من مكان بعٌد، سمعوا صوت ؼلٌانها وزفٌرها، من 

 شدة تؽٌظها منهم.
[، أي:" إذا رأت النار هإالء ْٕٔم ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد{ ]الفرلان : لوله تعالى:}إَِذا َرأَتْهُ  

 .(ٔٔ)المكذبٌن ٌوم المٌامة من مكان بعٌد"
ٌمول: إذا رأت هذه النار التً اعتدناها لهإالء المكذبٌن أشخاصهم من  لال الطبري: " 
 .(ٕٔ)مكان بعٌد"
البعد سمعوا صوت ؼلٌانها. لال الزمخشري:" المعنى: إذا كانت منهم بمرأى الناظر فً  

وشبه ذلن بصوت المتؽٌظ والزافر. وٌجوز أن ٌراد: إذا رأتهم زبانٌتها تؽٌظوا وزفروا ؼضبا 
 .(ٔ)على الكفار وشهوة لبلنتمام منهم"

                                                           

 .5ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٖالزمخشري: (ٖ)
 .ٖٓٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .«واد من فٌح فً جهنم» :2ٕٙٙ/1(:ص551ٗٔ. وفً روٌاة ابن ابً حاتم)5ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌىبن سبلم: (5)
 .2ٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٕ)عن السدي لوله: "}من مكان بعٌد{، لال: من مسٌرة مابة عام" 
[، أي:" سمعوا صوت ؼلٌانها ٕٔ]الفرلان :  لوله تعالى:}َسِمعُوا لََها تَؽًٌَُّظا َوَزفًٌِرا{ 

 .(ٖ)وزفٌرها، من شدة تؽٌظها منهم"
تؽٌظت علٌهم، وذلن أن تؽلً وتفور، ٌمال: فبلن تؽٌظ على فبلن، وذلن  لال الطبري: " 

إذ ؼضب علٌه، فؽلى صدره من الؽضب علٌه، وتبٌن فً كبلمه، }َوَزفًٌِرا{، وهو صوتها"
(ٗ). 

 .(٘)الصوت، تؽٌظا علٌهم"لال السدي:" الزفٌر:  
عن فدٌن، عن رجل من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من ٌمول علً ما لم  

ألل فلٌتبوأ بٌن عٌنً جهنم ممعدا" لالوا: ٌا رسول هللا، وهل لها من عٌن؟ لال: "ألم تسمعوا إلى 
 .(ٙ)بعٌد{ ... اآلٌة"لول هللا }إذا رأتهم من مكان 

لال عبٌد بن عمٌر: "إن جهنم لتزفر زفرة ال ٌبمى ملن وال نبً إال خر ترعد فرابضه  
 .(2)حتى إن إبراهٌم لٌجثو على ركبتٌه، فٌمول: ٌا رب ال أسؤلن الٌوم إال نفسً! "

إن الرجل لٌجر إلً النار، فتنزوي، وٌنمبض بعضها إلى بعض، فٌمول  لال ابن عباس:" 
لها الرحمن: ما لن؟ فتمول: إنه لٌستجٌر منً! فٌمول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل لٌجر إلى النار، 
فٌمول: ٌا رب ما كان هذا الظن بن؟ فٌمول: ما كان ظنن؟ فٌمول: أن تسعنً رحمتن، لال: 

رجل لٌجر إلى النار، فتشهك إلٌه النار شهوق البؽلة إلى الشعٌر، فٌمول أرسلوا عبدي. وإن ال
 .(1)وتزفر زفرة ال ٌبمى أحد إال خاؾ"

لال أبو وابل: "خرجنا مع عبد هللا ومعنا ربٌع بن خٌثم فمروا على حداد فمام عبد هللا  
لى أتون على ٌنظر إلى حدٌدة فً النار ونظر الربٌع بن خٌثم إلٌها فتماٌل لٌسمط فمر عبد هللا ع

شاطا الفرات فلما رآه عبد هللا والنار تلتهب فً جوفه لرأ هذه اآلٌة: }إذا رأتهم من مكان بعٌد 
 .(5)سمعوا لها تؽٌظا وزفٌرا{، اآلٌة صعك فحملوه إلى أهله ورابطه عبد هللا إلى الظهر فلم ٌفك"

 
 المرآن

نٌِنَ   [ٖٔ({ ]الفرلان : َٖٔدَعْوا ُهنَاِلَن ثُبُوًرا ) }َوإَِذا أُْلمُوا ِمْنَها َمَكانًا َضٌِّمًا ُممَرَّ
 التفسٌر:

َدَعْوا على  -ولد لُِرنت أٌدٌهم بالسبلسل إلى أعنالهم-وإذا أُلموا فً مكان شدٌد الضٌك من جهنم 
 أنفسهم بالهبلن للخبلص منها.

نٌَِن{ ]الفرلان  [، أي:" وإذا أُلموا فً ٖٔ:  لوله تعالى:}َوإَِذا أُْلمُوا ِمْنَها َمَكانًا َضٌِّمًا ُممَرَّ
 .(ٓٔ)"-ولد لُِرنت أٌدٌهم بالسبلسل إلى أعنالهم-مكان شدٌد الضٌك من جهنم 

وإذا ألمً هإالء المكذبون بالساعة من النار مكانا ضٌما، لد لرنت  لال الطبري: ٌمول: " 
 .(ٔٔ)أٌدٌهم إلى أعنالهم فً األؼبلل"

 .(ٕٔ)ن"عن أبً صالح لوله: "}ممرنٌن{، لال: مكتفٌ 

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٙٙ/1(:صٓٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٙٙ/1(:صٗٓٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٙٙ/1(:صٔٓٓ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص1ٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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عن ٌحٌى بن أبً أسٌد ٌرفع الحدٌث إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه سبل، عن لول هللا عز وجل:  
والذي نفسً بٌده إنهم لٌستكرهون فً النار كما »}وإذا ألموا منها مكانا ضٌما ممرنٌن{، لال: 

 .(ٔ)«ٌستكره الوتد فً الحابط
و كان ٌمول: إن جهنم لتضٌك على الكفار ذكر لنا أن عبد هللا بن عمر لال لتادة:" 

 .(ٕ)كتضٌك الزج على الرمح"
وروى  -عن عبد هللا بن عمرو: "}إذا ألموا منها مكانا ضٌما{، لال: مثل الزج فً الرمح 

 .(ٗ). وروي عن مجاهد نحو ذلن(ٖ)عن ٌحٌى بن الجزار""
صؾ هللا الجنة لال الزمخشري:" الكرب مع الضٌك، كما أن الروح مع السعة، ولذلن و 

بؤن عرضها السماوات واألرض. وجاء فً األحادٌث: أن لكل مإمن من المصور والجنان كذا 
، ولمد جمع هللا على أهل النار أنواع التضٌٌك واإلرهاق، حٌث ألماهم فً مكان ضٌك (٘)وكذا

 .(ٙ)ٌتراصون فٌه تراصا"
أي:" َدَعْوا على أنفسهم بالهبلن  [،ٖٔلوله تعالى:}َدَعْوا ُهنَاِلَن ثُبُوًرا{ ]الفرلان :  

 .(2)للخبلص منها"
 [، ثبلثة وجوه:ٖٔوفً لوله تعالى:}َدَعْوا ُهنَاِلَن ثُبُوًرا{ ]الفرلان :  

 .(1)أحدها : وٌبلً ، لاله ابن عباس
 .(5)الثانً : هبلكاً ، لاله الضحان

 .(ٓٔ)دعوا بالهبلن فمالوا: وا هبلكا. وا هلكتاه" لال الضحان:" 
الزمخشري:" الثبور: الهبلن. ودعاإه أن ٌمال: وا ثبوراه، أى: تعال ٌا ثبور فهذا لال  

 .(ٔٔ)حٌنن وزمانن"
 . (ٕٔ)الثالث : وٌبل وهبلكا. لاله لتادة

 . (ٖٔ)الرابع: معناه: وانصرافاه عن طاعة هللا ، حكاه ابن عٌسى
فً كبلم العرب: أصله انصراؾ الرجل عن الشًء، ٌمال منه: « الثبور» لال الطبري:"

ما ثبرن عن هذا األمر: أي ما صرفن عنه، وهو فً هذا الموضع دعاء هإالء الموم بالندم على 
انصرافهم عن طاعة هللا فً الدنٌا، واإلٌمان بما جاءهم به نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى استوجبوا العموبة 

 .(ٗٔ)كما ٌمول المابل: وا ندامتاه، وا حسرتاه على ما فرطت فً جنب هللا"منه، 
 

 المرآن
 [ٗٔ({ ]الفرلان : ٗٔ}اَل تَْدُعوا اْلٌَْوَم ثُبُوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ثُبُوًرا َكثًٌِرا )

 التفسٌر:

                                                           

 .1ٕٙٙ/1(:ص٘ٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 لال أبو دمحم: "لم ٌروه عنه إال ابن المبارن".. 1ٕٙٙ/1(:صٙٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٙٙ/1(:ص2ٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . ذكره دون السند.1ٕٙٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 لم الؾ علٌه فٌما توفرت لدي من المصادر. (٘)
 .2ٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٙٙ/1(:صٓٔٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ا،  فٌمال لهم تٌبًٌسا، ال تَْدعوا الٌوم بالهبلن مرة واحدة، بل مرات كثٌرة، فلن ٌزٌدكم ذلن إال ؼمًّ
 فبل خبلص لكم.

لال الطبري: }اَل تَْدُعوا اْلٌَْوَم ثُبُوًرا َواِحًدا{،" أي: مرة واحدة، ولكن ادعوا ذلن  
 .(ٔ)كثٌرا"
لال الزمخشري:" أى: ٌمال لهم ذلن: أو هم أحماء بؤن ٌمال لهم، وإن لم ٌكن ثمة لول  

ركم فٌه واحدا، إنما هو ثبور كثٌر، إما ألن ومعنى وادعوا ثبورا كثٌرا أنكم ولعتم فٌما لٌس ثبو
العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته. أو ألنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا 

 .(ٕ)ؼٌرها، فبل ؼاٌة لهبلكهم"
ال تدعوا الٌوم ثبورا واحدا{، ٌمول: ال تدعوا الٌوم وٌبل  عن ابن عباس، لوله:" } 
 .(ٖ)واحدا"
 .(ٗ)" فمٌل لهم: ال تدعوا بهبلن واحد، ولكن ادعوا بهبلن كثٌر"لال الضحان: 
 .(٘)وادعوا ثبورا كثٌرا{، أي: وٌبل كثٌرا"عن لتالدة، لوله:"} 
 .(ٙ)لال ٌحٌى} َواْدُعوا ثُبُوًرا َكثًٌِرا{، أي:" وٌبل كثٌرا وهبلكا طوٌبل" 
فٌضعها  ٌكسى حلة من النار إبلٌس، عن أنس بن مالن، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أول من 

على حاجبٌه، وٌسحبها من خلفه، وذرٌته من خلفه، وهو ٌمول: ٌا ثبوراه، وهم ٌنادون: ٌا 
 .(2)"ثبورهم فٌمال: }ال تدعوا الٌوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثٌرا{

 
 المرآن

ٌٌْر أَْم َجنَّةُ اْلُخْلِد الَّتًِ ُوِعَد  ({ ]الفرلان : ٘ٔاْلُمتَّمُوَن َكانَْت لَُهْم َجَزاًء َوَمِصًٌرا )}لُْل أََذِلَن َخ
ٔ٘] 

 التفسٌر:
: أهذه النار التً ُوِصفْت لكم خٌٌر أم جنة النعٌم الدابم التً ُوِعد بها -أٌها الرسول  -لل لهم 

 الخابفون من عذاب ربهم، كانت لهم ثوابًا على عملهم، ومآال ٌرجعون إلٌه فً اآلخرة؟
ٌٌْر أَْم َجنَّةُ اْلُخْلِد الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّمُوَن{ ]الفرلان : لوله   [، أي:" لل لهم ٘ٔتعالى:}لُْل أََذِلَن َخ

: أهذه النار التً ُوِصفْت لكم خٌٌر أم جنة النعٌم الدابم التً ُوِعد بها الخابفون من -أٌها الرسول  -
 .(1)عذاب ربهم"
الء المكذبٌن بالساعة: أهذه النار التً وصؾ لكم لال الطبري: ٌمول:" لل ٌا دمحم لهإ 

ربكم صفتها وصفة أهلها خٌر؟ أم بستان الخلد الذي ٌدوم نعٌمه وال ٌبٌد، الذي وعد من اتماه فً 
 .(5)الدنٌا بطاعته فٌما أمره ونهاه؟"

ٌمول تعالى : ٌا دمحم ، هذا الذي وصفناه من حال أولبن األشمٌاء، الذٌن  لال ابن كثٌر:" 
حشرون على وجوههم إلى جهنم ، فتتلماهم بوجه عبوس وبؽٌظ وزفٌر ، وٌُلمَون فً أماكنها ٌ

نٌن ، ال ٌستطٌعون حراكا ، وال انتصاراً وال فكاكا مما هم فٌه  : أهذا خٌر أم جنة  -الضٌمة ممرَّ
 .(ٓٔ)الخلد التً وعدها هللا المتمٌن من عباده ، التً أعدها لهم"

                                                           

 .ٕ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٙ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٙٙ/1(:صٖٔٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٙٙ/1(:صٗٔٓ٘ٔ(، )ٕٔٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص٘ٔٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .51/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(ٓٔ)
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عن العرب: الشماء أحب إلٌن أم السعادة؟ ولد علم أن  (ٔ)حكى سٌبوٌه لال النحاس:" 
السعادة أحب إلٌه، ولٌل: هذا للتنبٌه، ولٌل: المعنى: أذلن خٌر على ؼٌر تؤوٌل من، كما ٌمال: 

 :(ٕ)عنده خٌر. وهذا لول حسن، كما لال
 فشركما لخٌركما الفداء  

لعسل أحلى من الخل، وهذا لول وفً اآلٌة لول ثالث وهو أن الكوفٌٌن ٌجٌزون: ا
مردود ألن معنى: فبلن خٌر من فبلن، أنه أكثر خٌرا منه، وال حبلوة فً الخل وال ٌجوز أن 
تمول: النصرانً خٌر من الٌهودي ألنه ال خٌر فٌهما فٌكون أحدهما أزٌد فً الخٌر من اآلخر، 

 .(ٖ)ولكن ٌمال: الٌهودي شر من النصرانً، فعلى هذا كبلم العرب"
[، أي:" كانت لهم ثوابًا على ٘ٔلوله تعالى:}َكانَْت لَُهْم َجَزاًء َوَمِصًٌرا{ ]الفرلان :  

 .(ٗ)عملهم، ومآال ٌرجعون إلٌه فً اآلخرة"
لال الطبري:" ٌمول: كانت جنة الخلد للمتمٌن جزاء أعمالهم هلل فً الدنٌا بطاعته، وثواب  

 .(٘)ٌن ٌصٌرون إلٌها فً اآلخرة"تمواهم إٌاه، ومصٌرا لهم، ٌمول: ومصٌرا للمتم
 .(ٙ)لال السمعانً:" أي: مجازاة ومرجعا" 
 .(2)جعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فً الدنٌا ، وجعل مآلهم إلٌها" لال ابن كثٌر:" 
عن لتادة لوله: "}كانت لهم جزاء{، أي: جزاء من هللا بؤعمالهم. }ومصٌرا{، أي:  
 .(1)منزال"
لٌل: }كانت{، ألن ما وعده هللا وحده فهو فً تحممه كؤنه لد كان. لال الزمخشري:" إنما  

 .(5)متطاولة: أن الجنة جزاإهم ومصٌرهم" أو كان مكتوبا فً اللوح لبل أن برأهم بؤزمنة
 

 المرآن
 [ٙٔ({ ]الفرلان : ٙٔ}لَُهْم فٌَِها َما ٌََشاُءوَن َخاِلِدٌَن َكاَن َعلَى َربَِّن َوْعًدا َمْسئُواًل )

 التفسٌر:
لهإالء المطٌعٌن فً الجنة ما ٌشتهون من مبلذِّ النعٌم، متاعهم فٌه دابم، كان دخولهم إٌاها على 

 وعًدا مسإوال ٌسؤله عباد هللا المتمون، وهللا ال ٌخلؾ وعده. -أٌها الرسول  -ربن 
ن فً الجنة ما [، أي:" لهإالء المطٌعٌٙٔلوله تعالى:}لَُهْم فٌَِها َما ٌََشاُءوَن{ ]الفرلان :  

ٌشتهون من مبلذِّ النعٌم"
(ٔٓ). 

لال الطبري: " ٌمول: لهإالء المتمٌن فً جنة الخلد التً وعدهموها هللا ما ٌشاءون مما  
 .(ٔٔ)تشتهٌه األنفس وتلذ األعٌن"

من المبلذ : من مآكل ومشارب ، ومبلبس ومساكن ، ومراكب  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕٔ)ن رأت ، وال أذن سمعت ، وال َخَطر على للب أحد"ومناظر ، وؼٌر ذلن ، مما ال عٌ

                                                           

 .5ٖٔ/ ٖانظر :الكتاب: (ٔ)
، ولسان العرب 11ٖ/ ٖ، وشرح األشمونً ٕٖٕ/ 5، وخزانة األدب 2ٙالشاهد لحسان بن ثابت فً دٌوانه (ٕ)

 .العرب )ندد( و )عرش
 .2ٓٔ/ٖإعراب المرآن: (ٖ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .51/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(2)
 .2ٕٓٙ/1(:صٙٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .51/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(ٕٔ)



ٕٗ 
 

[، أي:" ماكثٌن فٌها أبداً سرمداً ببل زوال وال ٙٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن { ]الفرلان :  
 .(ٔ)انمضاء"
لال الطبري: " ٌمول: البثٌن فٌها ماكثٌن أبدا، ال ٌزولون عنها وال ٌزول عنهم  
 .(ٕ)نعٌمها"
وهم فً ذلن خالدون أبدا دابما سرمدا ببل انمطاع وال زوا ، وال انمضاء  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)، ال ٌبؽون عنها حَوال. وهذا من َوْعد هللا الذي تفضل به علٌهم، وأحسن به إلٌهم "
[، أي:" كان دخولهم إٌاها على ٙٔلوله تعالى:}َكاَن َعلَى َربَِّن َوْعًدا َمْسبُواًل{ ]الفرلان :  
 .(ٗ)وعًدا مسإوال ٌسؤله عباد هللا المتمون، وهللا ال ٌخلؾ وعده" -الرسول  أٌها -ربن 
 .(٘)أي: ال بد أن ٌمع وأن ٌكون" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: وعدهم هللا الجنة فسؤلوها إٌاه فً الدنٌا إذ لالوا :}ربنا وآتنا ما وعدتنا  لال الفراء:" 

على رسلن{، ٌرٌد على ألسنة رسلن، وهو ٌوم المٌامة ؼٌر مسبول. ولد ٌكون فً الكبلم أن 
تمول: ألعطٌنن ألفا وعدا مسبوال أي هو واجب لن فتسؤله ألن المسبول واجب، وإن لم ٌسؤل 

 .(ٙ)"كالدٌن
ال الطبري:"وذلن أن المإمنٌن سؤلوا ربهم ذلن فً الدنٌا حٌن لالوا: }وآتنا ما وعدتنا ل 

على رسلن{، ٌمول هللا تبارن وتعالى: وكان إعطاء هللا المإمنٌن جنة الخلد التً وصؾ صفتها 
 .(2)فً اآلخرة وعدا وعدهم هللا على طاعتهم إٌاه فً الدنٌا، ومسؤلتهم إٌاه ذلن"

 .(1)عباس:" فسؤلوا الذي وعدهم وتنجزوه"لال ابن  
سؤلوه إٌاها فً الدنٌا، طلبوا ذلن فؤعطاهم وعدهم إذ سؤلوه أن ٌعطٌهم،  لال ابن زٌد:" 

فؤعطاهم، فكان ذلن وعدا مسبوال كما ولت أرزاق العباد فً األرض لبل أن ٌخلمهم فجعلها 
ألواتها فً أربعة أٌام سواء ألواتا للسابلٌن، ولت ذلن على مسؤلتهم، ولرأ: }ولدر فٌها 

 .(5)للسابلٌن{"
لال ٌحٌى:" سؤل المإمنون هللا الجنة فؤعطاهم إٌاها. ولال بعضهم: سؤلت المبلبكة هللا  

[ 1للمإمنٌن الجنة، وهً فً سورة حم المإمن: }ربنا وأدخلهم جنات عدن التً وعدتهم{ ]ؼافر: 
 .(ٓٔ)إلى آخر اآلٌة"
:"ربنا وأدخلهم  -صلى هللا علٌه–، وهو لول المبلبكة دمحم بن كعب: "أي: ٌسؤلهلال  

 .(ٔٔ)جنات عدن التً وعدتهم"
ٌسؤله إٌاها، عباده المتمون بلسان حالهم ولسان ممالهم، فؤي الدارٌن  لال السعدي:" 

المذكورتٌن خٌر وأولى باإلٌثار؟ وأي: العاملٌن عمال دار الشماء أو عمال دار السعادة أولى 
 الفخر ٌا أولً األلباب؟بالفضل والعمل و

لمد وضح الحك واستنار السبٌل فلم ٌبك للمفرط عذر فً تركه الدلٌل، فنرجون ٌا من 
لضٌت على ألوام بالشماء وألوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزٌادة، ونستؽٌث 

 .(ٕٔ)بن اللهم من حالة األشمٌاء ونسؤلن المعافاة منها"

                                                           

 .2ٕٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(ٖ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .51/ٙتفسٌر ابن كثٌر:(٘)
 .ٖٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٗ/5ٔأخرجه الطبري (1)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/5ٔأخرجه الطبري (5)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٖٔ/٘المرآن: حكاه عنه النحاس فً معانً (ٔٔ)
 .25٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 :[ٙٔ-ٓٔفوابد اآلٌات:]
فً  بٌان أن مرد كفر الكافرٌن وظلم الظالمٌن وفساد المفسدٌن إلى تكذٌبهم بالبعث والجزاء -ٔ

 الدار اآلخرة فإن من آمن بالبعث اآلخر سارع إلى الطاعة واالستمامة.
 تمرٌر عمٌدة البعث اآلخر بوصؾ بعض ما ٌتم فٌه من الجزاء بالنار والجنة. -ٕ
فمن آمن واتمى فمد استوجب الدرجات العلى جعلنا هللا تعالى  فضل التموى وأنها مبلن األمر -ٖ

 من أهل التموى والدرجات العلى.
ا ٌَْفعَُل َوُهْم  أن من أصول أهل السنة أن هللا تعالى ال ٌجب علٌه شًء و : -ٗ }اَل ٌُْسؤَُل َعمَّ

َوْعًدا َمْسبُواًل{، مسبولٌة  [، والمسبولٌة فً لول تعالى: }َكاَن َعلَى َربِّنَ ٌُْٖٕسؤَلُوَن{ ]األنبٌاء : 
 إنعام ال إٌجاب. وهللا أعلم

 المرآن
ِ فٌََمُوُل أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي َهُإاَلِء أَْم ُهْم ضَ  لُّوا السَّبٌَِل }َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َوَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [7ٔ({ ]الفرلان : 7ٔ)
 التفسٌر:

 المشركٌن وما كانوا ٌعبدونه من دونه، فٌمول لهإالء المعبودٌن: أأنتم وٌوم المٌامة ٌحشر هللا
أضللتم عبادي هإالء عن طرٌك الحك، وأمرتموهم بعبادتكم، أم هم ضلوا السبٌل، فعبدوكم ِمن 

 تلماء أنفسهم؟
ِ{ ]الفرلان :   أي:" وٌوم المٌامة  [،2ٔلوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َوَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٔ)ٌحشر هللا المشركٌن وما كانوا ٌعبدونه من دونه"
لال الطبري: ٌمول:" وٌوم نحشر هإالء المكذبٌن بالساعة، العابدٌن األوثان، وما  

 .(ٕ)ٌعبدون من دون هللا من المبلبكة واإلنس والجن"
ٌمول تعالى مخبراً عما ٌَمَع ٌوم المٌامة من تمرٌع الكفار فً عبادتهم َمن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)عبدوا من دون هللا ، من المبلبكة وؼٌرهم"
 .(ٗ)بالنون« نحشرهم »ولرئ: 
 .(٘)عن لتادة، لوله: "}ٌوم{، لال: ٌوم المٌامة" 
 .(ٙ)ٌحشر كل شًء حتى إن الذباب لٌحشر" لال ابن عباس:" 
ِ{:  عن مجاهد:  :"}َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم{، لال: حشر الموت، لوله: }َوَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(2)هإالء عٌسى وعزٌر والمبلبكة "
[، 2ٔلوله تعالى:}فٌََمُوُل أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي َهُإاَلِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَّبٌَِل{ ]الفرلان :  

ً لعبدتهم: أأنتم دعوتم هإالء إلى عبادتكم؟أم هم ضلوا أي:" فٌمول تعالى  للمعبودٌن تمرٌعا
 .(1)الطرٌك فعبدوكم من تلماء أنفسهم؟"

لال الطبري: " ٌمول: فٌمول هللا للذٌن كان هإالء المشركون ٌعبدونهم من دون هللا:  
لى الؽً أأنتم أضللتم عبادي هإالء: ٌمول: أنتم أزلتموهم عن طرٌك الهدى، ودعوتموهم إ

والضبللة حتى تاهوا وهلكوا، أم هم ضلوا السبٌل، ٌمول: أم عبادي هم الذٌن ضلوا سبٌل الرشد 
 .(5)والحك وسلكوا العطب"

                                                           

 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔٙ/1(:صٕٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٔٙ/1(:صٕ٘ٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕٙ-2ٕٔٙ/1(:ص2ٕٓ٘ٔ(، )ٕٙٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
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أي : فٌمول الرب تبارن وتعالى للمعبودٌن: أأنتم دعوتم هإالء إلى  لال ابن كثٌر:" 
منكم لهم ؟ كما لال هللا  عبادتكم من دونً ، أم هم عبدوكم من تلماء أنفسهم ، من ؼٌر دعوة

ٌِْن ِمْن ُدو ًَ إِلََه ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ ِ لَاَل تعالى : } َوإِْذ لَاَل َّللاَّ ِن َّللاَّ
ٌَْس ِلً بَِحّكٍ إِْن ُكْنُت لُْلتُهُ فَمَ  ْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فًِ نَْفِسً َوال أَْعلَُم ُسْبَحانََن َما ٌَُكوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ

 .(ٔ)["2ٔٔ - َٙٔٔما فًِ نَْفِسَن إِنََّن أَْنَت َعبلُم اْلؽٌُُوِب. َما لُْلُت لَُهم { إلى آخر اآلٌة ؛ ] المابدة : 
ٔٔ2"](ٔ). 
 .(ٕ)"}أأنتم أضللتم عبادي هإالء{، لال: عٌسى وعزٌر والمبلبكة"عن مجاهد:  
"ٌعنى لوله: }أم هم ضلوا السبٌل{، ٌمول: لد أخطؤ لصد  عن مماتل بن حبان، 
 .(ٖ)السبٌل"
 .(ٗ)، بالنون«فنمول »ولرئ: 
 

 المرآن
ْم َحتَّى }لَالُوا ُسْبَحانََن َما َكاَن ٌَْنبَِغً لَنَا أَْن نَتَِّخَذ ِمْن ُدونَِن ِمْن أَْوِلٌَاَء َولَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآبَاَءهُ 

ْكَر   [8ٔ({ ]الفرلان : 8َٔوَكانُوا لَْوًما بُوًرا )نَُسوا الذِّ
 التفسٌر:

ا فعل هإالء، فما ٌصحُّ أن نَتَِّخذ سوان  -ٌا ربنا-لال المعبودون من دون هللا: تنزًٌها لن  َعمَّ
أولٌاء نوالٌهم، ولكن متعَت هإالء المشركٌن وآباءهم بالمال والعافٌة فً الدنٌا، حتى نسوا ذكرن 

 ا لوًما هلكى ؼلب علٌهم الشماء والِخْذالن.فؤشركوا بن، وكانو
َِّخَذ ِمْن ُدونَِن ِمْن أَْوِلٌَاَء{ ]الفرلان :   لوله تعالى:}لَالُوا ُسْبَحانََن َما َكاَن ٌَْنبَِؽً لَنَا أَْن نَت
َِّخذ  -ٌا ربنا-[، أي:" لال المعبودون من دون هللا: تنزًٌها لن 1ٔ ا فعل هإالء، فما ٌصحُّ أن نَت َعمَّ

 .(٘)سوان أولٌاء نوالٌهم"
 .(ٙ)لال لتادة:" هذا لول اآللهة" 
لال الطبري: " ٌمول تعالى ذكره: لالت المبلبكة الذٌن كان هإالء المشركون ٌعبدونهم  

من دون هللا وعٌسى: تنزٌها لن ٌا ربنا، وتبربة مما أضاؾ إلٌن هإالء المشركون، ما كان 
 .(2)نوالٌهم، أنت ولٌنا من دونهم"ٌنبؽً لنا أن نتخذ من دونن من أولٌاء 

أي : لٌس للخبلبك كلهم أن ٌعبدوا أحدا سوان ، ال نحن وال هم ، فنحن  لال ابن كثٌر:" 
ما دعوناهم إلى ذلن ، بل هم لالوا ذلن من تلماء أنفسهم من ؼٌر أمرنا وال رضانا ونحن برآء 

ْم َجِمٌعًا ثُمَّ ٌَمُوُل ِلْلَمبلبَِكِة أََهُإالِء إٌَِّاُكْم َكانُوا منهم ومن عبادتهم ، كما لال تعالى : } َوٌَْوَم ٌَْحُشُرهُ 
نُوَن { ] سبؤ : ٌَْعبُُدوَن لَالُوا ُسْبَحانََن أَْنَت َوِلٌُّنَا ِمْن ُدونِِهْم بَْل َكانُوا ٌَْعبُُدوَن اْلِجنَّ أَْكثَُرُهْم بِِهْم ُمْإمِ 

ٗٓ - ٗٔ"](1). 
 .(5)لال: أما الولً، فالذي ٌتواله هللا وٌمر له بالربوبٌة"عن السدي لوله: "}من أولٌاء{،  
أي : ما ٌنبؽً ألحد أن ٌعبدنا ، بضم النون، «أن نتخذ»الحسن وٌزٌد بن المعماع:  ولرأ  

 .(ٓٔ)، فإنا عبٌد لن ، فمراء إلٌن. وهً لرٌبة المعنى من األولى

                                                           

 .55/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٕٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٕٙ/1(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .55/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٕٙ/1(:صٖٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .55/ٙ، وتفسٌر ابن كثٌر:1ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ْكَر{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َولَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآبَاَءُهْم َحتَّى نَ  [، أي:" ولكن متعَت 1ُٔسوا الذِّ
 .(ٔ)هإالء المشركٌن وآباءهم بالمال والعافٌة فً الدنٌا، حتى نسوا ذكرن فؤشركوا بن"

 .(ٕ)لال الطبري: " ولكن متعتهم بالمال ٌا ربنا فً الدنٌا والصحة، حتى نسوا الذكر" 
الذكر ، أي : نسوا ما أنزلته إلٌهم  أي : طال علٌهم العمر حتى نَُسوا لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)على ألسنة رسلن ، من الدعوة إلى عبادتن وحدن ال شرٌن لن "
 .(ٗ)ٌمول: لوم لد ذهبت أعمالهم فً الدنٌا ولم ٌكن لهم أعمال صالحة" لال ابن عباس:" 
ابن وهب: "سؤلت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، عن لول هللا: }الذكر{، لال: لال  
 .(٘)المرآن"
[، أي:" وكانوا لوًما هلكى ؼلب علٌهم 1ٔلوله تعالى:}َوَكانُوا لَْوًما بُوًرا{ ]الفرلان :  

 .(ٙ)الشماء والِخْذالن"
 .(2)لال الطبري: " وكانوا لوما هلكى، لد ؼلب علٌهم الشماء والخذالن" 
هم أعمال ٌمول: لوم لد ذهبت أعمالهم وهم فً الدنٌا، ولم تكن ل لال ابن عباس:" 
 .(1)صالحة"
 .(5)معناه: فسدتم" :وكانوا لوما بورا{ـ لال عن شهر بن حوشب، لوله:"} 
 .(ٓٔ)بكبلم عمان"« البور»لال لتادة: "هو الفساد،  
 .(ٔٔ)وإنه وهللا ما نسً لوم لط ذكر هللا إال باروا وفسدوا" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)عن مجاهد، لوله: "}وكانوا لوما بورا{، ٌمول: هلكى" 
 .(ٖٔ)لال الحسن:" هم الذٌن ال خٌر فٌهم" 
الذي لٌس فٌه من الخٌر «: البور»ٌمول: لٌس من الخٌر فً شًء.  لال ابن زٌد:" 
 .(ٗٔ)شًء"
الذي ال شًء فٌه. تمول: «: البابر»مصدر واحد وجمع، و«: البور» لال الفراء:" 

وٌمال: رجل بور ولوم أصبحت منازلهم بورا أي ال شًء فٌها. فكذلن أعمال الكفار باطل. 
 .(٘ٔ)بور"

، وبار الطعام (ٙٔ)لال أبو عبٌدة: "أ أي هالن ومنه لولهم: نعوذ باهلل من بوار األٌّم 
 :(2ٔ)وبارت الّسوق أي هلكت ولال عبد هللا ابن الّزبعرى

                                                           

 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٕٙ/1(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕٙ/1(:صٕٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٖٕٙ/1(:صٖٗٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٕٙ/1(:صٖٙٓ٘ٔ(، )ٖ٘ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٕٙ/1(:ص2ٖٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٗٙ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)
أي كسادها وهو أن تبمى المرأة فى بٌتها ال ٌخطبها خاطب من بارت السوق إذا « : نعوذ ... األٌم» (ٙٔ)

 .كسدت واألٌم التً ال زوج لها وهى مع ذلن ال ٌرؼب فٌها أحد )اللسان(
الزبعرى: ابن لٌس بن عدى بن سعد بن سهم المرشً، هو آخر شعراء لرٌش المعدودٌن وكان عبد هللا بن (2ٔ)

 ٌهجو المسلمٌن وٌحرض علٌهم وأسلم ٌوم الفتح.
، وإصبلح 1ٖٖ 5ٖٓ، 11ٖ، والسمط ٕٖٔوهذا البٌت من كلمة لالها عند إسبلمه انظر المإتلؾ 
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 ٌا رسول الملٌن إّن لسانى ... راتك ما فتمت إذ أنا بور
 .(ٔ)هلكا بلؽة عمان"لال الماسم بن سبلم:" }لوما بورا{، ٌعنً:  
 

 المرآن
بًٌِرا }فَمَْد َكذَّبُوُكْم بَِما تَمُولُوَن فََما تَْستَِطٌعُوَن َصْرفًا َواَل نَْصًرا َوَمْن ٌَْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْلهُ َعَذابًا كَ 

 [9ٔ({ ]الفرلان : 9ٔ)
 التفسٌر:

عابكم علٌ هم، فها أنتم أوالء ال فٌمال للمشركٌن: لمد كذَّبكم هإالء الذٌن عبدتموهم فً اّدِ
تستطٌعون َدْفعًا للعذاب عن أنفسكم، وال نصًرا لها، وَمن ٌشرن باهلل فٌظلم نفسه وٌعبد ؼٌر هللا، 

 وٌمت على ذلن، ٌعذبه هللا عذابًا شدًٌدا.
[، أي:" فٌمال للمشركٌن: لمد كذَّبكم 5ٔلوله تعالى:}فَمَْد َكذَّبُوُكْم بَِما تَمُولُوَن{ ]الفرلان :  

عابكم علٌهم"ه إالء الذٌن عبدتموهم فً اّدِ
(ٕ). 

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره مخبرا عما هو لابل للمشركٌن عند تبري من كانوا  
ٌعبدونه فً الدنٌا من دون هللا منهم: لد كذبوكم أٌها الكافرون من زعمتم أنهم أضلوكم، ودعوكم 

 .(ٖ)م بكذبكم"إلى عبادتهم بما تمولون، ٌعنً بمولكم، ٌمول: كذبوك
أي : فمد كذبكم الذٌن َعبَْدتُم فٌما زعمتم أنهم لكم أولٌاء ، وأنكم  لال ابن كثٌر:" 

ِ َمْن  ْن ٌَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاَّ اتخذتموهم لربانا ٌمربونكم إلٌه زلفى ، كما لال تعالى : } َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
َن * َوإَِذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء ال ٌَْستَِجٌُب لَهُ إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوُهْم َعْن ُدَعابِِهْم َؼافِلُو

 .(ٗ)["ٙ - َ٘وَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم َكافِِرٌَن { ] األحماؾ : 
 [، وجهان من التفسٌر:5ٔلوله تعالى:}فَمَْد َكذَّبُوُكْم بَِما تَمُولُوَن{ ]الفرلان : وفً  

ٌمولون أنهم اتخذوهم أولٌاء من دونه ، لاله أحدهما : أن المبلبكة والرسل لد كذبوا الكفار فٌما 
 .(٘)مجاهد
لال مجاهد:" ٌمول هللا للذٌن كانوا ٌعبدون عٌسى وعزٌرا والمبلبكة، ٌكذبون  
 . .(ٙ)المشركٌن"

 .(2)الثانً : أن المشركٌن كذبوا المإمنٌن فٌما ٌمولونه من نبوة دمحم ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ، لاله ابن زٌد
كذبوكم بما تمولون بما جاء من عند هللا جاءت به األنبٌاء والمإمنون  :"لال ابن زٌد 

 .(1)آمنوا به، وكذب هإالء"
وجه ابن زٌد تؤوٌل لوله: }فمد كذبوكم{ إلى: فمد كذبوكم أٌها المإمنون  لال الطبري:" 

لذٌن المكذبون بما جاءهم به دمحم من عند هللا، بما تمولون من الحك، وهو أن ٌكون خبرا عن ا
كذبوا الكافرٌن فً زعمهم أنهم دعوهم إلى الضبللة، وأمروهم بها على ما لاله مجاهد من المول 

 .(5)الذي ذكرناه عنه أشبه وأولى؛ ألنه فً سٌاق الخبر عنهم"

                                                                                                                                                                      

، 51ٕ/ ٔ، والجمهرة ٕٕٔ/ ٖوتارٌخه ، ٖٓٔ/ ٖٔ، والطبري 1ٕ2، والسٌرة )جوتنجن( ٔٗٔالمنطك 
 .11ٔ، واللسان والتاج )بور( ، وشواهد المؽنً ٔٔ/ ٖٔوالمرطبً 

 .5لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٔ)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٔ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٔ٘/5ٔتفسٌرا لطبري: (5)



ٗ2 
 

[، أي:" فها أنتم أوالء ال 5ٔلوله تعالى:}فََما تَْستَِطٌعُوَن َصْرفًا َواَل نَْصًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٔ)َدْفعًا للعذاب عن أنفسكم، وال نصًرا لها"تستطٌعون 
ٌمول: فما ٌستطٌع هإالء الكفار صرؾ عذاب هللا حٌن نزل بهم عن  لال الطبري:" 

 .(ٕ)أنفسهم، وال نصرها من هللا حٌن عذبها وعالبها"
 .(ٖ)أي : ال ٌمدرون على صرؾ العذاب عنهم وال االنتصار ألنفسهم " لال ابن كثٌر:" 
"}فما ٌستطٌعون صرفا وال نصرا{، لال: المشركون ال ٌستطٌعون صرؾ  عن مجاهد : 

 .(ٗ)العذاب وال نصر أنفسهم"
 .(٘)لال ابن جرٌج: "ال ٌستطٌعون صرؾ العذاب عنهم، وال نصر أنفسهم" 
لال ابن زٌد:" ال ٌستطٌعون ٌصرفون عنهم العذاب الذي نزل بهم حٌن  عن ابن وهب،  

وٌنادي مناد ٌوم المٌامة حٌن ٌجتمع الخبلبك: ما لكم ال تناصرون،  كذبوا، وال أن ٌنتصروا لال:
لال: من عبد من دون هللا ال ٌنصر الٌوم من عبده، ولال العابدون من دون هللا: ال ٌنصره الٌوم 
إلهه الذي ٌعبد من دون هللا، فمال هللا تبارن وتعالى: }بل هم الٌوم مستسلمون{، ولرأ لول هللا 

 .(ٙ)كان لكم كٌد فكٌدون{"جل ثناإه }فإن 
 .(2)«فما ٌستطٌعون لن صرفا:»فً حرؾ عبد هللا بن مسعود  
[، أي:" وَمن ٌشرن باهلل 5ٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْلهُ َعَذابًا َكبًٌِرا{ ]الفرلان :  

 .(1)فٌظلم نفسه وٌعبد ؼٌر هللا، وٌمت على ذلن، ٌعذبه هللا عذابًا شدًٌدا"
ٌعنً  -ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به: }ومن ٌظلم منكم{ أٌها المإمنون لال الطبري:" 

بموله: }ومن ٌظلم{ ومن ٌشرن باهلل فٌظلم نفسه، فذلن نذله عذابا كبٌرا كالذي ذكرنا أنا نذٌمه 
 .(5)الذٌن كذبوا بالساعة"

 .(ٓٔ)"أي : ٌشرن باهلل ، } نُِذْلهُ َعَذابًا َكبًٌِرا { لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)عن الحسن، لوله: "}ومن ٌظلم منكم{، لال: هو الشرن" 
 .(ٕٔ)عن ابن جرٌج، لوله: "}ومن ٌظلم منكم{، لال: ٌشرن، }نذله عذابا كبٌرا{" 
كل شًء نسبه إلى ؼٌر اإلسبلم من اسم مثل: مسرؾ وظالم ومجرم  لال ابن عباس:" 

وفاسك وخاسر، فإنما ٌعنى به: الكفر، وما نسبه إلى اإلسبلم فإنما ٌعنى به الذنب لال: }ومن 
ٌظلم منكم نذله عذابا كبٌرا{، ٌمول: ومن ٌكفر منكم، لال: }وأعتدنا للظالمٌن{، ٌمول: 

 .(ٖٔ)للكافرٌن"
لرأت اثنٌن وسبعٌن كتابا نزلت من السماء ما سمعت: كتابا أكثر  "لال وهب بن منبه: 

تكرٌرا فٌه الظلم ومعاتبة علٌه من المرآن، وذلن ألن هللا علم أن فتنة هذه األمة تكون فً الظلم 
وما اآلخرٌن من األمم فإنه أكثر معاتبة إٌاهم فً الشرن وعبادة األوثان وإنه ذكر معاتبة هذه 

                                                           

 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ٘/5ٔتفسٌرا لطبري: (ٕ)
 .ٓٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 . مختصرا.ٕٔ٘/5ٔ، والطبري:2ٕٗٙ/1(:صٔٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔ٘/5ٔي:أخرجه الطبر (٘)
 .ٕٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔ٘/5ٔتفسٌرا لطبري: (5)
 .ٓٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:صٖٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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ِ َعلَى الظَّاِلِمٌنَ ل: }ومن ٌظلم منكم نذله عذابا كبٌرا{: واألمة بالظلم فما ، ونزع (ٔ){}أَْن لَْعنَةُ َّللاَّ
 .(ٕ)بؤشباه هذا من المرآن"

 
 المرآن

بَْعَضُكْم ْلنَا }َوَما أَْرَسْلنَا لَْبلََن ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إاِلَّ إِنَُّهْم لٌََؤُْكلُوَن الطَّعَاَم َوٌَْمُشوَن فًِ اْْلَْسَواِق َوَجعَ 
 [ٕٓ({ ]الفرلان : ِٕٓلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن َوَكاَن َربَُّن بَِصًٌرا )

 التفسٌر:
أحًدا ِمن رسلنا إال كانوا بشًرا، ٌؤكلون الطعام، وٌمشون فً  -أٌها الرسول  -وما أرسلنا لبلن 

والضبلل، والؽنى والفمر، لبعض ابتبلء واختباًرا بالهدى  -أٌها الناس-األسواق. وجعلنا بعضكم 
والصحة والمرض، هل تصبرون، فتموموا بما أوجبه هللا علٌكم، وتشكروا له، فٌثٌبكم موالكم، 

بصًٌرا بمن ٌجزع أو ٌصبر،  -أٌها الرسول  -أو ال تصبرون فتستحموا العموبة؟ وكان ربن 
 وبمن ٌكفر أو ٌشكر.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
ُسوِل ٌَؤُْكُل الطَّعَاَم َوٌَْمِشً أحدهما: لال ابن عباس:"  وأنزل علٌه فً ذلن من لولهم: }َماِل َهَذا الرَّ

فًِ اأْلَْسَواق{
... اآلٌة: }َوَما أَْرَسْلنَا لَْبلََن ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إاِلَّ إِنَُّهْم لٌََؤُْكلُوَن الطَّعَاَم َوٌَْمُشوَن فًِ  (ٖ)

بَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن{"اأْلَْسَواِق َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم لِ 
(ٗ). 

أنها نزلت حٌن أسلم أبو ذر الؽفاري وعمار وصهٌب وببلل وعامر بن فهٌرة وسبلم الثانً: 
مولى أبً حذٌفة وأمثالهم من الفمراء الموالً فمال المستهزبون من لرٌش: انظروا إلى أتباع دمحم 

 .(٘)اشمن فمرابنا وموالٌنا فنزلت فٌهم اآلٌة ، حكاه النم
لوله تعالى:}َوَما أَْرَسْلنَا لَْبلََن ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إاِلَّ إِنَُّهْم لٌََؤُْكلُوَن الطَّعَاَم َوٌَْمُشوَن فًِ  

أحًدا ِمن رسلنا إال كانوا  -أٌها الرسول  -[، أي:" وما أرسلنا لبلن ٕٓاأْلَْسَواِق{ ]الفرلان : 
 .(ٙ)ق"بشًرا، ٌؤكلون الطعام، وٌمشون فً األسوا

لال لتادة:" أي: إن الرسل لبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كانوا بهذه المنزلة ٌؤكلون الطعام وٌمشون فً  
 .(2)األسواق"
ٌمول تعالى مخبرا عن جمٌع َمْن بعثه من الرسل المتمدمٌن : إنهم كانوا  لال ابن كثٌر:" 

األْسَواِق{، أي : للتكسب والتجارة ،  ٌؤكلون الطعام ، وٌحتاجون إلى التؽذي به } َوٌَْمُشوَن فًِ
ولٌس ذلن بمناؾ لحالهم ومنصبهم ؛ فإن هللا جعل لهم من السمات الحسنة ، والصفات الجمٌلة ، 
واأللوال الفاضلة ، واألعمال الكاملة ، والخوارق الباهرة ، واألدلة الماهرة، ما ٌستدل به كل ذي 

وا به من هللا عز وجل. ونظٌر هذه اآلٌة لب سلٌم ، وبصٌرة مستمٌمة ، على صدق ما جاء
ٌِْهْم ِمْن أَْهِل اْلمَُرى{ ] ٌوسؾ :  الكرٌمة لوله تعالى : }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إِال ِرَجاال نُوِحً إِلَ

 .(1)"[1[} َوَما َجعَْلنَاُهْم َجَسًدا ال ٌَؤُْكلُوَن الطَّعَاَم َوَما َكانُوا َخاِلِدٌَن { ] األنبٌاء : 5ٓٔ
لال الطبري:" هذا احتجاج من هللا تعالى ذكره لنبٌه على مشركً لومه الذٌن لالوا:  

}مال هذا الرسول ٌؤكل الطعام وٌمشً فً األسواق{، وجواب لهم عنه ٌمول لهم جل ثناإه: وما 
م، أنكر ٌا دمحم هإالء المابلون: ما لهذا الرسول ٌؤكل الطعام، وٌمشً فً األسواق، من أكلن الطعا
ومشٌن فً األسواق، وأنت هلل رسول، فمد علموا أنا ما أرسلنا لبلن من المرسلٌن إال إنهم 

                                                           

 [.ٗٗ]األعراؾ:  (ٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:صٗٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .[2]الفرلان : (ٖ)
 .ٖٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 ، .1ٖٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص٘ٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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لٌؤكلون الطعام وٌمشون فً األسواق، كالذي تؤكل أنت وتمشً، فلٌس لهم علٌن بما لالوا من 
 .(ٔ)ذلن حجة"
[، أي:" وجعلنا ٕٓ]الفرلان : لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن{  
لبعض ابتبلء واختباًرا بالهدى والضبلل، والؽنى والفمر، والصحة  -أٌها الناس-بعضكم 

 .(ٕ)والمرض لٌختبر صبركم وإٌِمانكم أتشكرون أم تكفرون؟"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وامتحنا أٌها الناس بعضكم ببعض، جعلنا هذا نبٌا  

وهذا ملكا وخصصناه بالدنٌا، وهذا فمٌرا وحرمناه الدنٌا لنختبر الفمٌر وخصصناه بالرسالة، 
بصبره على ما حرم مما أعطٌه الؽنً، والملن بصبره على ما أعطٌه الرسول من الكرامة، 
وكٌؾ رضً كل إنسان منهم بما أعطى، ولسم له، وطاعته ربه مع ما حرم مما أعطى ؼٌره. 

دنٌا، وجعلته ٌطلب المعاش فً األسواق، وألبتلٌكم أٌها الناس، ٌمول فمن أجل ذلن لم أعط دمحما ال
وأختبر طاعتكم ربكم وإجابتكم رسوله إلى ما دعاكم إلٌه، بؽٌر عرض من الدنٌا ترجونه من دمحم 
أن ٌعطٌكم على اتباعكم إٌاه، ألنً لو أعطٌته الدنٌا، لسارع كثٌر منكم إلى اتباعه طمعا فً دنٌاه 

 .(ٖ)أن ٌنال منها"
أي : اختبرنا بعضكم ببعض ، وبلونا بعضكم ببعض ، لنعلم َمن ٌُطٌع  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ممن ٌعصً"
 .(٘)لوله: }أتصبرون{، أي: فاصبروا، وٌمال:أو ال تصبرون" لال السمعانً:" 

من [، وجوه ٕٓوفً لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن{ ]الفرلان : 
 التفسٌر:

 .(ٙ)أحدها : فتنة بالعدوان فً الدٌن ، حكاه ابن عٌسى
 .(2)، لاله ٌحٌى بن سبلمما ٌمول لهم لومهمالثانً : أن الفتنة صبر األنبٌاء على 

لال ابن عباس:" أي: جعلت بعضكم لبعض ببلء لتصبروا على ما تسمعون منهم،  
لٌه الدنٌا، ولو شبت أن أجعل الدنٌا مع وترون من خبلفهم، وتتبعوا الهدى بؽٌر أن أعطٌهم ع

. وروي عن ابن (1)رسلً، فبل ٌخالفون لفعلت، ولكنً لد أردت أن أبتلً العباد بكم وأبتلٌكم بهم"
 .(5)ابن إسحاق مثله

 .(ٓٔ)عن عٌاض بن حمار ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌمول هللا : إنً ُمْبتَِلٌن، وُمْبتٍَل بن"
ابتبلء الشرٌؾ بالوضٌع، والعربً بالمولى، فاذا أراد الشرٌؾ أن ٌسلم فرأى الثالث : أنه 

 .(ٔٔ) الوضٌع لد سبمه باإلسبلم أنؾ فؤلام على كفره، لاله ابن السابب
أن المستهزبٌن من لرٌش كانوا إذا رأوا فمراء المإمنٌن، لالوا: انظروا إلى أتباع دمحم الرابع : 

 .(ٕٔ)لمن موالٌنا ورذالتنا، لاله ممات
الخامس : أنه افتتان الفمٌر بالؽنً أن ٌمول: لو شاء هللا لجعلنً مثله ؼنٌاً، واألعمى بالبصٌر أن 
ٌمول: لو شاء لجعلنً مثله بصٌراً ، والسمٌم بالصحٌح أن ٌمول: لو شاء لجعلنً مثله صحٌحاً ، 

 .(ٔ)لاله الحسن

                                                           

 .ٕٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٖ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٖٙانظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗٔ، ٖٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٖٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٙٙ/1(:صٓ٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .(1ٕٙ٘صحٌح مسلم برلم )(ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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ض لال: ٌا رب أال لما عرض على آدم ذرٌته فرأى فضل بعضهم على بع لال الحسن:"
 .(ٕ)سوٌت بٌنهم؟ : لال: ٌا آدم إنً أحب أن أشكر لٌرى ذو الفضل فضله فٌحمدنً وٌشكرنً"

هو التفاضل فً الدنٌا والمدرة ولهر بعضكم لبعض فهً الفتنة التً لال  لال عكرمة:" 
 .(ٖ)هللا: }وكان ربن بصٌرا{"

أن ٌحسن الملٌن إلى  عن عمرو بن لٌس فً لوله: "}وجعلنا بعضكم لبعض فتنة{، 
 .(ٗ)مملوكه"
ابن جرٌج، لوله: "}وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون{، لال: ٌمسن عن هذا،  عن 

وٌوسع على هذا، فٌمول: لم ٌعطنً مثل ما أعطى فبلنا، وٌبتلى بالوجع كذلن، فٌمول: لم ٌجعلنً 
 .(٘)ربً صحٌحا مثل فبلن فً أشباه ذلن من الببلء، لٌعلم من ٌصبر ممن ٌجزع"

ل رجل: ٌا رسول هللا كٌؾ ترى رلٌمنا؟ لوم مسلمون عن أبً رافع الزرلً لال: "لا 
ٌصلون صبلتنا وٌصومون صٌامنا نضربهم. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: توزن ذنوبهم وعموبتكم إٌاهم 
فإن كان عموبتكم أكثر من ذنوبهم أخذوا منكم. لالوا: أفرأٌت سبنا إٌاهم؟ لال: توزن ذنوبهم 

م إٌاهم أكثر أعطوا منكم لال الرجل: ما أسمع عدوا أعرب إلً منهم. وأذاكم إٌاهم فإن كان أذاك
فتبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة: }وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربن بصٌرا{، لال 
الرجل: أرأٌت ٌا رسول هللا ولدي أضربهم؟ لال: إنن ال تتهم فً ولدن. وال تطٌب نفسن تشبع 

 .(ٙ) تكتس وٌعروا"وٌجوعوا، وال
لال السمعانً:" عن بعضهم أنه رأى بعض األؼنٌاء ولد مر علٌه فً موكبه، فولؾ  

ولرأ لوله تعالى: }وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون{ ثم لال: بلى نصبر ربنا، بلى نصبر 
 ربنا، بلى نصبر ربنا، ثبلث مرات. وأورد بعضهم هذه الحكاٌة للمزنً مع الربٌع بن سلٌمان
المرادي، وعن داود الطابً أنه مر علٌه حمٌد الطوسً فً موكبه، وداود فً أطمار له، فمال 

 . (2)لنفسه: أتطلبٌن دنٌا سبمن بها حمٌد؟ "
وروى: "أن رجبل مر على الحسن البصري، وهو فً هٌبة حسنة، وسٌادة عظٌمة من 

 .(1)خذ الدنٌا بحمها"الدنٌا، فسؤل من هذا؟ فمٌل: هذا صراط الحجاج، فمال: هذا الذي أ
 -أٌها الرسول  -[، أي:" وكان ربن ٕٓلوله تعالى:}َوَكاَن َربَُّن بَِصًٌرا{ ]الفرلان :  

 .(5)بصًٌرا بمن ٌجزع أو ٌصبر، وبمن ٌكفر أو ٌشكر"
لال الطبري:" ٌمول: وربن ٌا دمحم بصٌر بمن ٌجزع ومن ٌصبر على ما امتحن به من  
 .(ٓٔ)المحن"
 .(ٔٔ)أي: بصٌرا بؤعمالكم" لال السمعانً:" 
ٌُْث ٌَْجعَُل  لال ابن كثٌر:"  ُ أَْعلَُم َح أي : بمن ٌستحك أن ٌوحى إلٌه ، كما لال تعالى : } َّللاَّ

[ ، ومن ٌستحك أن ٌهدٌه هللا لما أرسلهم به ، ومن ال ٌستحك ِٕٗٔرَسالَتَهُ { ] األنعام : 
 .(ٕٔ)ذلن"

 .(ٔ)ومن ٌصبر"إن ربن لبصٌر بمن ٌجزع،  لال ابن جرٌج:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘ٗ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص1ٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص5ٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕ٘ٙ/1(:صٙٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٗٔ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٓٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 .(ٕ)ٌعنى: الناس عامة" لال عبدهللا بن عبٌد بن عكٌر:" 
 [:ٕٓ-2ٔفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٔ
 ٌا لهول المولؾ إذا سبل المعبودون عمن عبدوهم، والمظلومون عمن ظلموهم. -ٕ
 براءة المبلبكة واألنبٌاء واألولٌاء من عبادة من عبدوهم. -ٖ
 طول العمر وسعة الرزق إذ ؼالباً ما ٌنسى العبد بهما ربه ولماءه. خطورة -ٗ
تمرٌر أن الدنٌا دار ابتبلء فعلى أولى الحزم أن ٌعرفوا هذا وٌخلصوا منها بالصبر والتحمل  -٘

 فً ذات هللا حتى ٌخرجوا منها ولو كفافاً ال لهم وال علٌهم.
 
 

 المرآن
ٌْنَا اْلَماَلئَِكةُ أَْو نََرى َربَّنَا لَمَِد اْستَْكبَُروا فًِ أَْنفُِسِهْم }َولَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاءَ  نَا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

ا َكبًٌِرا )  [ٕٔ({ ]الفرلان : َٕٔوَعتَْوا ُعتُوًّ
 التفسٌر:

لون لماء ربهم بعد موتهم إلنكارهم له: هبل أُنزل علٌنا المبلبكة، فتُْخبِرنا بؤن  ولال الذٌن ال ٌإّمِ
محمًدا صادق، أو نرى ربنا ِعٌانًا، فٌخبرنا بصدله فً رسالته. لمد أُعِجبوا بؤنفسهم واستعلَْوا 

 حٌث اجترإوا على هذا المول، وتجاوزوا الحدَّ فً طؽٌانهم وكفرهم. 
مماتل:" نزلت فً عبد هللا بن أمٌة والولٌد بن المؽٌرة ومكرز بن حفص بن األحنؾ لال  

 .(ٖ)وعمرو بن عبد هللا بن أبً لٌس العامري، وٌؽٌض بن عامر بن هشام"
لون ٕٔلوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا{ ]الفرلان :   [، أي:" ولال الذٌن ال ٌإّمِ

 .(ٗ)موتهم إلنكارهم له"لماء ربهم بعد 
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً: ال ٌخشون البعث" 
ٌمول تعالى ذكره: ولال المشركون الذٌن ال ٌخافون لماءنا، وال ٌخشون  لال الطبري:" 
 .(ٙ)عمابنا"
ٌْنَا اْلَمبَلبَِكةُ{ ]الفرلان :   [، أي:" هبل أُنزل علٌنا المبلبكة، ٕٔلوله تعالى:}لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

 .(2)فتُْخبِرنا بؤن محمًدا صادق"
 .(1)فٌشهدوا أنن رسول هللا ٌا دمحم" لال ٌحٌى:" 
أنزل هللا علٌنا مبلبكة، فتخبرنا أن دمحما محك فٌما ٌمول، وأن ما  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)جاءنا به صدق "
ا عن ابن جرٌج، لال: "لال كفار لرٌش: }لوال أنزل علٌنا المبلبكة{، فٌخبرونا أن دمحم 
 .(ٓٔ)رسول هللا"
[، أي:" أو نرى ربنا ِعٌانًا، فٌخبرنا بصدله فً ٕٔلوله تعالى:}أَْو نََرى َربَّنَا{ ]الفرلان :  
 .(ٔٔ)رسالته"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕٙٙ/1(:صٔ٘ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗ٘/5ٔأخرحه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)معاٌنة فٌخبرنا أنن رسوله" لال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)أو نرى ربنا فٌخبرنا بذلن" لال الطبري:ٌمول:" 
[، أي:" لمد أُعِجبوا بؤنفسهم ٕٔأَْنفُِسِهْم{ ]الفرلان : لوله تعالى:}لَمَِد اْستَْكبَُروا فًِ  

 .(ٖ)واستعلَْوا حٌث اجترإوا على هذا المول"
 .(ٗ)ٌمول هللا: لمد استكبر لابلو هذه الممالة فً أنفسهم، ونعظموا" لال الطبري:ٌمول:" 
ا َكبًٌِرا{ ]الفرلان :   دَّ فً طؽٌانهم [، أي:" وتجاوزوا الحٕٔلوله تعالى:}َوَعتَْوا ُعتُوًّ
 .(٘)وكفرهم"
لال مماتل:" ٌمول: علوا فى المول علوا شدٌدا حٌن لالوا أو نرى ربنا فهكذا العلو فى  
 .(ٙ)المول"
 .(2)ٌمول: وتجاوزوا فً االستكبار بمٌلهم ذلن حده" لال الطبري:" 
 .(1)وعصوا عصٌانا كبٌرا" لال ٌحٌى:" 
أن الذٌن ال ٌولنون بالبعث، وال ٌرجون الثواب  -عز وجل  -فؤعلم هللا  لال الزجاج:" 

على األعمال عند لماء هللا طلبوا من اآلٌات ما لم ٌؤت أمة من األمم، فؤعلم هللا عز وجل أنهم لد 
فً اللؽة « العتو»، بالثاء، و«عتوا كثٌرا»استكبروا فً أنفسهم وعتوا عتوا كبٌرا، وٌجوز: 

 .(5)المدر فً الظلم":المجاوزة فً 
 

 المرآن
({ ]الفرلان : ٕٕ}ٌَْوَم ٌََرْوَن اْلَماَلئَِكةَ اَل بُْشَرى ٌَْوَمئٍِذ ِلْلُمْجِرِمٌَن َوٌَمُولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا )

ٕٕ] 
 التفسٌر:

ٌوم ٌرون المبلبكة عند االحتضار، وفً المبر، وٌوم المٌامة، على ؼٌر الصورة التً الترحوها 
 م بالجنة، ولكن لتمول لهم: جعل هللا الجنة مكانًا محرًما علٌكم.ال لتبشره
[، أي:" ٌوم ٕٕلوله تعالى:}ٌَْوَم ٌََرْوَن اْلَمبَلبَِكةَ اَل بُْشَرى ٌَْوَمبٍِذ ِلْلُمْجِرِمٌَن{ ]الفرلان :  

ٌرى المشركون المبلبكة حٌن تنزل لمبض أرواحهم ولت االحتضار لن ٌكون للمجرمٌن ٌومبٍذ 
 .(ٓٔ)بشارة تسرهم بل لهم الخٌبة والخسران"

هذا عند الموت، }ال بشرى ٌومبذ للمجرمٌن{ للمشركٌن، ال بشرى لهم  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)ٌومبذ بالجنة، وذلن أن المإمنٌن تبشرهم المبلبكة عند الموت بالجنة"

ٌمول تعالى ذكره: ٌوم ٌرى هإالء الذٌن لالوا: }لوال أنزل علٌنا المبلبكة  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)أو نرى ربنا{ بتصدٌك دمحم المبلبكة، فبل بشرى لهم ٌومبذ بخٌر"

}ٌوم ٌرون المبلبكة{، هو ٌوم المٌام، والمجرمون: الذٌن اجترموا  لال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)باهلل عز وجل"الذنوب، وهم فً هذا الموضع الذٌن اجترموا الكفر 

                                                           

 .2٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٖٙ/ٗمعانٌا لمرآن: (5)
 .ٖٔٙالتفسٌرا لمٌسر: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٙ/ٗمعانً المرآن: (ٖٔ)
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[، أي:" وتمول المبلبكة لهم: جعل ٕٕلوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٔ)هللا الجنة مكانًا محرًما علٌكم"

ٌعنً: أن المبلبكة ٌمولون للمجرمٌن حجرا محجورا، حراما محرما علٌكم الٌوم  لال الطبري:"
 .(ٕ) البشرى أن تكون لكم من هللا

 [، ثبلثة وجوه:ٕٕلوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا{ ]الفرلان : وفً  
 .(ٖ)أحدها : معناه: معاذ هللا أن تكون لكم البشرى ٌومبذ ، لاله مجاهد
 .(ٗ)الثانً : معناه : منعنا أن نصل إلى شًء من الخٌر ، لاله عكرمة

ً أن تكون لكم البشرى  ً محرما ، (ٙ)، والحسن(٘)ٌومبذ ، لاله أبو سعٌد الخدريالثالث : حراما
، (ٕٔ)الفراء، وبه لال (ٔٔ)، وخصٌؾ(ٓٔ)، وعطاء الخراسانً(5)، وعطٌة(1)، والضحان(2)ولتادة
 :(ٙٔ)ومنه لول الملتمس، (٘ٔ)، والطبري(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)، وأبو عبٌدة(ٕٔ)الفراء

 أال تِْلَن الدَّهارٌسُ َحنَّْت إلى نَْخلَةَ المُْصَوى فَمُْلُت لََها ... ِحْجٌر َحَراٌم 
 :(2ٔ)ولول اآلخر

ٌِْه الَمْحَجرُ  ٌْها َمْحَجًرا ... َولَِمثْلَُها ٌُْلمَى إلَ  فََهَمْمُت أْن أَْلمَى إلَ
ومنه لولهم: حجر الماضً على فبلن، وحجر فبلن على أهله؛ ومنه حجر الكعبة، ألنه ال ٌدخل 

 .(1ٔ)إلٌه فً الطواؾ، وإنما ٌطاؾ من ورابه
 .(5ٔ)"حراما محرما أن نبشركم بما نبشر به المتمٌن عٌد الخدري:"لال أبو س

 وفً المابلٌن حجراً محجوراً لوالن : 
 .(ٕٕ)، والضحان(ٕٔ)، ومجاهد(ٕٓ)أحدهما : أنهم المبلبكة لالوه للكفار ، لاله أبو سعٌد الخدري

                                                           

 .]بتصرؾ[ٖٔٙانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙ٘/5ٔانظ}: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .21ٕٙ/1(:صٕٙٓ٘ٔانظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .22ٕٙ/1(:ص1٘ٓ٘ٔانظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .21ٕٙ/1(:ٗٙٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .21ٕٙ/1(:ٗٙٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .22ٕٙ/1(:ص5٘ٓ٘ٔانظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 . ذكره دون سند.22ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 . ذكره دون سند.22ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .2ٖ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .1ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
استعجم ألبً عبٌد البكري: رسم نخلة( .. وحنت: البٌت للمتلمس جرٌر بن عبد المسٌح )عن معجم ما (ٙٔ)

اشتالت. وفً )اللسان: دهرس( : حجت. ونخلة المصوى: موضع على لٌلة من مكة. ولٌل: هما نخلة الشامٌة 
ونخلة الٌمانٌة؛ فالشامٌة واد ٌنصب من الؽمٌر. والٌمانٌة: واد ٌنصب من بطن لرن المنازل، وهو طرٌك الٌمن 

الحاء بمعنى حرام، وفً المعجم البكري: بسل علٌن، وهو الحرام أًٌضا. والدهارٌس  إلى مكة. وحجر: مثلث
، 2ٖ/ٕجمع دهرس، مثلث الدال، وهً الداهٌة )عن اللسان( . والبٌت من شواهد أبً عبٌدة فً مجاز المرآن 

 وعنه أخذه الطبري.
ة الدٌوان واللسان: "أؼشى" فً ، واللسان: "حجر". وفً روا1ٌٗهو لحمٌد بن ثور والرواٌة فى الدٌوان (2ٔ)

 .موضع "ألمى"
 .ٕٗ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .22ٕٙ/1(:ص1٘ٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .22ٕٙ/1(:ص1٘ٓ٘ٔانظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
 .ٕٙ٘/5ٔانظ}ر تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
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 -وذلن أن كفار مكة إذا خرجوا من لبورهم لالت لهم الحفظة من المبلبكة لال مماتل:" 
أن ٌكون لكم من البشرى شًء حٌن  -أٌها المجرمون -حرام محرم علٌكم -علٌهم السبلم

رأٌتمونا، كما بشر المإمنون فً حم السجدة، فذلن لوله: }ٌمولون{، ٌعنً: الحفظة من المبلبكة 
البشارة كما بشر  -أٌها المجرمون -ً: حراما محرما علٌكمللكفار: }حجرا محجورا{، ٌعن

 .(ٔ)المإمنون"
 .(ٖ)، ومجاهد فً رواٌة(ٕ)الثانً : أنهم الكفار لالوه ألنفسهم ، لاله لتادة

 .(ٗ)ٌستعٌذون من المبلبكة" لال مجاهد:" 
هً كلمة كانت العرب تمولها، كان الرجل إذا نزل به شدة لال: حجرا،  لال لتادة:" 

 .(٘)ٌمول: حراما محرما"
لما جاءت زالزل الساعة، فكان من زالزلها أن السماء انشمت }فهً ٌومبذ  لال لتادة:" 

واهٌة والملن على أرجابها{ على شفة كل شًء تشمك من السماء، فذلن لوله: }ٌوم ٌرون 
المبلبكة ال بشرى ٌومبذ للمجرمٌن وٌمولون{ : ٌعنً المبلبكة تمول للمجرمٌن حراما محرما أٌها 

 .(ٙ)بشرى الٌوم حٌن رأٌتمونا"المجرمون أن تكون لكم ال
الحجر: هو الحرام، فمعلوم أن المبلبكة هً التً تخبر أهل الكفر أن  لال الطبري:" 

البشرى علٌهم حرام. وأما االستعاذة فإنها االستجارة، ولٌست بتحرٌم، ومعلوم أن الكفار ال 
 .(2)مجرمٌن للمبلبكة"ٌمولون للمبلبكة حرام علٌكم، فٌوجه الكبلم إلى أن ذلن خبر عن لٌل ال

 .(1)، بضم الحاء«حجرا»ولربت: 
 

 المرآن
 [ٖٕ({ ]الفرلان : ٖٕ}َولَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا )

 التفسٌر:
المنثور، ولَِدْمنا إلى ما عملوه ِمن مظاهر الخٌر والبر، فجعلناه باطبل مضمحبل ال ٌنفعهم كالهباء 

وهو ما ٌُرى فً ضوء الشمس من خفٌؾ الؽبار؛ وذلن أن العمل ال ٌنفع فً اآلخرة إال إذا توفر 
 فً صاحبه: اإلٌمان باهلل، واإلخبلص له، والمتابعة لرسوله دمحم، ملسو هيلع هللا ىلص.

ِدْمنا إلى ما عملوه [، أي:" ولَ ٖٕلوله تعالى:}َولَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل{ ]الفرلان :  
 .(5)الكفار ِمن مظاهر الخٌر والبر"

، (ٕٔ)، وسفٌان الثوري(ٔٔ). وروى، عن السدي(ٓٔ)عن مجاهد، لوله: "}ولدمنا{: عمدنا" 
 .مثل ذلن
 .(ٖٔ)عمدنا وبعضهم ٌمول: أتٌنا علٌه" لال السدي:" 
 .(ٗٔ)لدمنا إلى ما عملوا من خٌر ال ٌتمبل منهم" لال مجاهد:" 

                                                           

 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕ٘٘/5ٔنظر: تفسٌر الطبري:ا (ٕ)
 .ٕٙ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘٘/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٙ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٙ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج: (1)
 .]بتصرؾ[.ٖٔٙانظر: التفسٌر المٌسر:( 5)
 .21ٕٙ/1(:ص٘ٙٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . ذكره دون سند.21ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 . ذكره دون سند.21ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 .21ٕٙ/1(:صٙٙٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .21ٕٙ/1(:ص2ٙٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٔ)لمبارن:" كل عمل صالح ال ٌراد به وجه هللا"لال ابن ا 
 .(ٕ)عمدنا، بفتح العٌن " لال الفرء:أي:" 
 :(ٖ)وعمدنا إلى ما عملوا، لال لال أبو عبٌدة: معناه:" 

 .(ٗ)فمدم الخوارج الّضبّلل ... إلى عباد ربّهم فمالوا"
معنى }لدمنا{: عمدنا ولصدنا، كما تمول: لام فبلن ٌشتم فبلنا، ترٌد لصد  لال الزجاج:" 

 .(٘)إلى شتم فبلن، وال ترٌد لام من المٌام على الرجلٌن"
[، أي:" فجعلناه باطبل مضمحبل ال ٖٕلوله تعالى:}فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا{ ]الفرلان :  

 .(ٙ)ٌنفعهم كالهباء المنثور"
 .(2)أي: باطبل" لال الفرء:" 
ما ٌخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبٌها بالؽبار، وتؤوٌله: «: الهباء» لال الزجاج:" 

 .(1)أن هللا عز وجل أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور"
 [، خمسة ألوال:ٖٕوفً لوله تعالى:}فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا{ ]الفرلان :  

فً بعض -وابن عباس  ،(5)-فً رواٌة-الدواب ، لاله علً بن أبً طالبأحدها : أنه رهج 
 .(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم(ٓٔ)-الرواٌات

، (ٖٔ)الثانً : أنه كالؽبار ٌكون فً شعاع الشمس إذا طلعت فً الكوة، لاله علً بن أبً طالب
، (2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)وأبو مالنومجاهد، ، (٘ٔ)والحسن ،(ٗٔ)-فً بعض الرواٌات-ابن عباس و

 .(5ٔ)-فً أحد الرواٌات-، والضحان (1ٔ)وسعٌد بن جبٌر
 .(ٕٓ)الشعاع فً كوة أحدكم لو ذهب ٌمبض علٌه لم ٌستطع" لال الحسن:" 

 .(ٕٔ)الثالث : أنه ما ذرته الرٌاح من ٌابس أوراق الشجر ، لاله لتادة
 .(ٕٕ)ٌعنً الورق" أما رأٌت ٌبس الشجر إذا ذرته الرٌح فهو ذلن لال لتادة:" 

 .(ٖٕ)الرابع : أنها الماء المراق ، لاله ابن عباس أٌضا
 .(ٔ)الرماد ، لاله عبٌد بن ٌعلى«: الهباء»الخامس : أن 

                                                           

 .21ٕٙ/1(:ص1ٙٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٔ/ ٖٔالمرطبً  ٖ/ 5ٔاألشطار فى الطبري (ٖ)
(ٗ) . 
 .ٗٙ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٖٓ/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٗٙ/ٗمعانً المرآن: (1)
 . 25ٕٙ/1(:ص5ٙٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(5)
 اإلسناد. . ذكره دون 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(ٓٔ)
 . ذكره دون اإلسناد. 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(ٔٔ)
 . ذكره دون اإلسناد. 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(ٕٔ)
 . 25ٕٙ/1(:ص2ٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 . ذكره دون اإلسناد. 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(ٗٔ)
 .25ٕٙ/1(:ص2ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(٘ٔ)
 . ذكره دون اإلسناد. 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(ٙٔ)
 . ذكره دون اإلسناد. 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(2ٔ)
 . ذكره دون اإلسناد. 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(1ٔ)
 . ذكره دون اإلسناد. 15ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(5ٔ)
 .25ٕٙ/1(:ص2ٕٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
 .25ٕٙ/1(:ص2ٗٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 .25ٕٙ/1(:ص2ٗٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٕ)
 .25ٕٙ/1(:ص2ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٖٕ)
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 المرآن

ا َوأَْحَسُن َمِمٌاًل ) ٌٌْر ُمْستَمَرًّ  [ٕٗ({ ]الفرلان : ٕٗ}أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ٌَْوَمئٍِذ َخ
 التفسٌر:

خٌر مستمًرا من أهل النار وأحسن منازل فً الجنة، فراحتهم تامة،  أصحاب الجنة ٌوم المٌامة
 ونعٌمهم ال ٌشوبه كدر.

ا{ ]الفرلان :   ٌٌْر ُمْستَمَرًّ [، أي:" أصحاُب الجنة ٕٗلوله تعالى:}أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ٌَْوَمبٍِذ َخ
 .(ٕ)ٌوم المٌامة خٌٌر من الكفار مستمراً ومنزالً ومؤوى"

تعالى ذكره: أهل الجنة ٌوم المٌامة خٌر مستمرا، وهو الموضع  ٌمول لال الطبري:" 
الذي ٌستمرون فٌه من منازلهم فً الجنة من مستمر هإالء المشركٌن الذٌن ٌفتخرون بؤموالهم، 

 .(ٖ)وما أوتوا من عرض هذه الدنٌا فً الدنٌا"
وصاروا إلى ما أي : بما عملوه من األعمال المتمبلة ، نالوا ما نالوا ،  لال ابن كثٌر:" 

صاروا إلٌه، بخبلؾ أهل النار فإنه لٌس لهم عمل واحد ٌمتضً لهم دخول الجنة والنجاة من 
 .(ٗ)بحال السعداء على حال األشمٌاء ، وأنه ال خٌر عندهم بالكلٌة" -تعالى  -النار ، فَنَبَّه 
 .(٘)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}ٌومبذ{، ٌعنى: ٌوم المٌامة" 
 .(ٙ)المستمر: الجنة" "لال أبو سنان: 
عن أبً سعٌد الخدري لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  إن أول زمرة تدخل الجنة ٌوم المٌامة  

وجوههم على مثل صورة الممر لٌلة البدر والزمرة الثانٌة على لون أحسن كوكب دري فً 
 .(2)السماء"
ً للتمتع ولت ٕٗلوله تعالى:}َوأَْحَسُن َمِمٌبًل{ ]الفرلان :   [، أي:" وأحسُن منهم مكانا

 .(1)المٌلولة، وهً االستراحة نصؾ النهار"
 .(5)أي: مؤوى ومنزال" لال لتادة:" 
وأحسن منهم فٌها ممٌبل، فإن لال لابل: وهل فً الجنة لابلة؟ فٌمال:  لال الطبري:ٌمول:" 

 }وأحسن ممٌبل{ فٌها؟ 
ات لابلتهم فً الدنٌا، وذلن أنه ذكر أن أهل لٌل: معنى ذلن: وأحسن فٌها لرارا فً أول

الجنة ال ٌمر فٌهم فً اآلخرة إال لدر مٌمات النهار من أوله إلى ولت المابلة، حتى ٌسكنوا 
 .(ٓٔ)مساكنهم فً الجنة، فذلن معنى لوله: }وأحسن ممٌبل{"

ٌجا ٌوم المٌامة برجلٌن كان أحدهما ملكا فً الدنٌا إلى الحمرة  لال صفوان بن محرز:"
والبٌاض فٌحاسب، فإذا عبد لم ٌعمل خٌرا، فٌإمر به إلى النار، واآلخر صاحب كساء فً الدنٌا 
فٌحاسب، فٌمول: ٌا رب ما أعطٌتنً من شًء فتحاسبنً به، فٌمول صدق عبدي فؤرسلوه فٌإمر 

السوداء،  (ٔٔ)اء هللا ثم ٌدعى صاحب النار، فإذا هو مثل الحممةبه إلى الجنة، ثم ٌتركان ما ش

                                                                                                                                                                      

 .1ٕٓٙ/1(:ص2٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٓٙ/1(:ص22ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٓٙ/1(:ص21ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٓٙ/1(:ص2ٙٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕٔٙ/1(:ص1ٗٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .الفحمة(ٔٔ)



٘2 
 

فٌمال له كٌؾ وجدت؟ فٌمول: شر ممٌل، فٌمال له: عد. ثم ٌدعى بصاحب الجنة فإذا هو مثل 
 .(ٔ)الممر لٌلة البدر، فٌمال له: كٌؾ وجدت؟ فٌمول رب: خٌر ممٌل، فٌمال له: عد"

 [، وجوه:ٕٗلفرلان : لوله تعالى:}َوأَْحَسُن َمِمٌبًل{ ]اوفً  
 .(ٕ)حدها : أنه المستمر فً الجنة والممٌل دونها ، لاله أبو سنانأ

 .(ٖ)الثانً : أنه عنى موضع المابلة للدعة وإن لم ٌمٌلواْ ، ذكره ابن عٌسى
الثالث : أنه ٌمٌل أولٌاء هللا بعد الحساب على األسرة مع الحور العٌن، وٌمٌل أعداء هللا مع 

 .(ٗ)الممرنٌن ، لاله ابن عباسالشٌاطٌن 
إنما هً ضحوة فٌمٌل أولٌاء هللا على األسرة مع الحور العٌن وٌمٌل  لال ابن عباس:" 

 .(٘)"أعداء هللا مع الشٌاطٌن الممرنٌن
غ من عرض الكفار، أخرج لهم عنك من النار ٌحٌط بهم، فذلن لوله: }إِنَّا الرابع : أنه إذا فر
[، ثم خرج من النار دخان ظل أسود 5َٕن نَاًرا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدلَُها{ ]الكهؾ : أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌ

فٌتفرق علٌهم من فولهم ثبلث فرق وهم فً السرادق فٌنطلمون ٌستظلون تحتها مما أصابهم من 
حر السرادق فٌؤخذهم الؽثٌان والشدة من حره، وهو أخؾ العذاب، فٌمبلون فٌها ال ممبل راحة، 

 .(ٙ). وهذا لول مماتلمٌل أهل النار، ثم ٌدخلون النار أفواجا أفواجافذلن م
الخامس : ألنه ٌفرغ من حسابهم ولت المابلة وهو نصؾ النهار، فذلن أحسن ممٌبلً ، من ممٌل 

، وسعٌد (ٓٔ)، وابن جرٌج(5)، وإبراهٌم(1)، وعكرمة(2)الكفار فً النار، وهذا لول سعٌد بن جبٌر
 .(ٕٔ)الفراء، وبه لال (ٔٔ)وسعٌد الصارؾ

ٌفرغ هللا من حساب الناس نصؾ النهار فٌمٌل أهل الجنة فً الجنة  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٖٔ)وأهل النار فً النار، فٌمول هللا ٌومبذ :}أصحاب الجنة ٌومبذ خٌر مستمرا وأحسن ممٌبل{"

كانوا ٌرون أنه ٌفرغ من حساب الناس ٌوم المٌامة فً نصؾ النهار،  لال إبراهٌم:" 
 .(ٗٔ)مٌل هإالء فً الجنة وهإالء فً النار"فٌ

لم ٌنتصؾ النهار حتى ٌمضً هللا بٌنهم، فٌمٌل أهل الجنة فً الجنة  لال ابن جرٌج:" 
 .(٘ٔ)وأهل النار فً النار"

كان الحساب من ذلن فً أوله، ولال الموم حٌن لالوا فً منازلهم من  ولال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)"{ر مستمرا وأحسن ممٌبلالجنة، ولرأ: }أصحاب الجنة ٌومبذ خٌ

عن عمرو بن الحارث :"أن سعٌدا الصواؾ حدثه أنه بلؽه أن ٌوم المٌامة ٌمضً على  
المإمنٌن حتى ٌكون كما بٌن العصر إلى ؼروب الشمس، وأنهم ٌمٌلون فً رٌاض الجنة حتى 

 .(ٔ)ٌفرغ من الناس، فذلن لول هللا: }أصحاب الجنة ٌومبذ خٌر مستمرا وأحسن ممٌبل{"

                                                           

 .1ٕٔٙ/1(:ص1٘ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٕٓٙ/1(:ص1ٓٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٓٙ/1(:ص1ٓٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕٔٙ/1(:ص1ٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٔٙ/1(:ص1ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .1ٕٔٙ/1(:ص1ٔٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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لال عكرمة:" إنً ألعرؾ الساعة التً ٌدخل فٌها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار  
الساعة التً تكون فً الدنٌا ارتفاع الضحى األكبر إذا انملب الناس إلى أهلٌهم للمٌلولة فٌنصرؾ 

موا كبد أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فٌنطلك بهم إلى الجنة فكانت لٌلولتهم فً الجنة وأطع
 .(ٕ)حوت فؤشبعهم ذلن كلهم. فذلن لوله: }أصحاب الجنة ٌومبذ خٌر مستمرا وأحسن ممٌبل{"

ولال عبد هللا بن مسعود:" ال ٌنتصؾ النهار حتى ٌمٌل أهل الجنة وأهل النار، ثم لرأ:  
 .(ٖ)}أصحاب الجنة ٌومبذ خٌر مستمرا وأحسن ممٌبل{، ثم لرأ: }إن مرجعهم إللى الجحٌم{"

الممام ولت المابلة، ولٌل: هو النوم نصؾ النهار، وجاء فً «: الممٌل»الزجاج:" لال  
 .(ٗ)التفسٌر أن أهل الجنة ٌصٌرون إلى أهلٌهم فً الجنة ولت نصؾ النهار"

 [:ٕٗ-ٕٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان ما كان علٌه ؼبلة المشركٌن من لرٌش من كبر وعتو وطؽٌان. -ٔ
 الروح، وٌوم المٌامة. إثبات رإٌة المبلبكة عند لبض -ٕ
 نفً البشرى عن المجرمٌن وإثباتها للمإمنٌن المتمٌن. -ٖ
 حبوط عمل المشركٌن وبطبلنه حٌث ال ٌنتفعون بشًء منه البتة. -ٗ
 انتهاء حساب المإمنٌن لبل نصؾ ٌوم الحساب الذي ممداره خمسون ألؾ سنة. -٘
 

 المرآن
َل اْلَماَلئَِكةُ تَْنِزٌاًل ) }َوٌَْوَم تََشمَُّك السََّماُء بِاْلغََمامِ   [ٕ٘({ ]الفرلان : َٕ٘ونُّزِ

 التفسٌر:
ذلن الٌوم الذي تتشمك فٌه السماء، وٌظهر من فتحاتها السحاب األبٌض  -أٌها الرسول  -واذكر 

 الرلٌك، وٌنزل هللا مبلبكة السموات ٌومبذ، فٌحٌطون بالخبلبك فً المحشر. 
 -أٌها الرسول  -[، أي:" واذكر ٕ٘لسََّماُء بِاْلؽََماِم{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوٌَْوَم تََشمَُّك ا 

 .(٘)ذلن الٌوم الذي تتشمك فٌه السماء، وٌظهر من فتحاتها السحاب األبٌض الرلٌك"
كهٌبة الضبابة لنزول  لال مماتل:" عنً السموات السبع، ٌمول عن الؽمام وهو أبٌض 
 .(ٙ)ومبلبكته" -عز وجل -الرب
لوله: "}ٌوم{، لال: ٌوم المٌامة، }السماء بالؽمام{، لال: هو الذي فً ظلل من  عن مجاهد 

 .(2)الؽمام ٌؤتً هللا فٌه ٌوم المٌامة ولم ٌكن لط إال لبنً إسرابٌل"
 .(1)هو لطع السماء إذا تشممت" لال الضحان:" 
ٌجًء الؽمام هذا بعد البعث، تشمك فتراها واهٌة، متشممة كموله: }وفتحت  لال ٌحٌى:" 

 .(5)[ وٌكون الؽمام سترة بٌن السماء واألرض"5ٔالسماء فكانت أبوابا{ ]النبؤ: 
عن ابن جرٌج، عن مجاهد، لوله: "}وٌوم تشمك السماء بالؽمام{، لال: هو الذي لال:  

ه ٌوم المٌامة، ولم ٌكن فً تلن لط إال لبنً إسرابٌل. لال }فً ظلل من الؽمام{، الذي ٌؤتً هللا فٌ
 .(ٓٔ)ابن جرٌج: الؽمام الذي ٌؤتً هللا فٌه ؼمام زعموا فً الجنة"

                                                                                                                                                                      

 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔٙ/1(:ص1ٕٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
ال  ، بلفظ:"1ٕٓٙ/1(:ص25ٓ٘ٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٕٙ(:صٔ: ٖ: 2ٖٖتفسٌر سفٌان الثوري) (ٖ)

 ٌنتصؾ النهار حتى ٌمٌل هإالء وهإالء"؟
 .ٗٙ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕٕٙ/1(:ص11ٓ٘ٔ(، )1ٙٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٕٙ/1(:ص12ٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٕٓٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
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عبد هللا بن عمرو: "ٌهبط هللا حٌن ٌهبط، وبٌنه وبٌن خلمه سبعون حجابا، منها النور لال  
 .(ٔ)والظلمة والماء، فٌصوت الماء صوتا تنخلع له الملوب"

ٌخبر تعالى عن َهول ٌوم المٌامة ، وما ٌكون فٌه من األمور العظٌمة ،  ال ابن كثٌر:"ل 
فمنها انشماق السماء وتفطرها وانفراجها بالؽمام ، وهو ُظلَل النور العظٌم الذي ٌبهر 

 .(ٕ)األبصار"
 .(ٖ)، بالتشدٌد«تّشمك:»وٌمرأ  
َل اْلَمبَلبَِكةُ تَْنِزٌبًل{   [، أي:" ونزلت المبلبكة فؤحاطت ٕ٘]الفرلان : لوله تعالى:}َونُّزِ

 .(ٗ)بالخبلبك فً المحشر"
 .(٘)ٌمول: ونزل المبلبكة إلى األرض تنزٌبل" لال الطبري:" 
مع الرحمن. هو مثل لوله: }هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من  لال ٌحٌى:أي:" 

 .(ٙ)["ٕٕوالملن صفا صفا{ ]الفجر: [، ومثل لوله: }وجاء ربن ٕٓٔالؽمام والمبلبكة{ ]البمرة: 
لال ابن عباس:" ٌعنً: ٌوم المٌامة حٌن تشمك السماء بالؽمام، وتنزل المبلبكة  
 .(2)تنزٌبل"
فٌحٌطون بالخبلبك فً ممام المحشر. ثم ٌجًء الرب تبارن وتعالى  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)لفصل المضاء"
منها من المبلبكة أكثر من الجن لال ابن عباس:" إن هذه السماء إذا انشمت نزل  

واإلنس، وهو ٌوم التبلق، ٌوم ٌلتمً أهل السماء وأهل األرض، فٌمول أهل األرض: جاء ربنا، 
فٌمولون: لم ٌجًء وهو آت، ثم تتشمك السماء الثانٌة، ثم سماء سماء على لدر ذلن من التضعٌؾ 

من نزل من السماوات ومن الجن إلى السماء السابعة، فٌنزل منها من المبلبكة أكثر من جمٌع 
واإلنس. لال: فتنزل المبلبكة الكروبٌون، ثم ٌؤتً ربنا تبارن وتعالى فً حملة العرش الثمانٌة، 
بٌن كعب كل ملن وركبته مسٌرة سبعٌن سنة، وبٌن فخذه ومنكبه مسٌرة سبعٌن سنة، لال: وكل 

دٌٌه ٌمول: سبحان الملن ملن منهم لم ٌتؤمل وجه صاحبه، وكل ملن منهم واضع رأسه بٌن ث
 .(5)المدوس، وعلى رءوسهم شًء مبسوط كؤنه المباء، والعرش فوق ذلن، ثم ولؾ"

لال شهر بن حوشب: "حملة العرش ثمانٌة، فؤربعة منهم ٌمولون: سبحانن اللهم  
وبحمدن، لن الحمد على حلمن بعد علمن. وأربعة ٌمولون: سبحانن اللهم وبحمدن، لن الحمد 

 .(ٓٔ)عد لدرتن"على عفون ب
لال شهر بن حوشب: "إذا كان ٌوم المٌامة مدت األرض مد األدٌم العكاظً، ثم ٌحشر  

هللا فٌها الخبلبك من الجن واإلنس، ثم أخذوا مصافهم من األرض، ثم ٌنزل أهل السماء الدنٌا 
بمثل من فً األرض وبمثلهم معهم من الجن واإلنس، حتى إذا كانوا على رءوس الخبلبك 

ءت األرض لوجوههم وخر أهل األرض ساجدٌن ولالوا: أفٌكم ربنا؟ لالوا: لٌس فٌنا وهو أضا
آت، ثم أخذوا مصافهم من األرض. ثم ٌنزل أهل السماء الثانٌة بمثل من فً األرض من الجن 
واإلنس والمبلبكة الذٌن نزلوا لبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت 

خر أهل األرض ساجدٌن ولالوا: أفٌكم ربنا؟ لالوا لٌس فٌنا وهو آت، ثم األرض لوجوههم و

                                                           

 .ٕٓٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .٘ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٙ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٕٔٙ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .٘ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٔٙ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٔٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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أخذوا مصافهم من األرض. ثم ٌنزل أهل السماء الثالثة بمثل من فً األرض من الجن واإلنس 
والمبلبكة الذٌن نزلوا لبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت األرض 

، ولالوا: أفٌكم ربنا؟ لالوا: لٌس فٌنا وهو آت، ثم ٌنزل أهل لوجوههم وخر أهل األرض ساجدٌن
السماء الرابعة على لدرهم من التضعٌؾ، ثم ٌنزل أهل السماء الخامسة على لدر ذلن من 
التضعٌؾ، ثم ٌنزل أهل السماء السادسة على لدر ذلن من التضعٌؾ، ثم ٌنزل أهل السماء 

الجبار تبارن وتعالى لال: }والملن على أرجابها السابعة على لدر ذلن من التضعٌؾ. ثم ٌنزل 
[ تحمله المبلبكة على كواهلها بؤٌد ولوة 2ٔوٌحمل عرش ربن فولهم ٌومبذ ثمانٌة{ ]الحالة: 

[ فبل ٙٔوحسن وجمال حتى إذا جلس على كرسٌه نادى بصوته: }لمن الملن الٌوم{ ]ؼافر: 
الٌوم تجزى كل نفس بما كسبت ال ظلم الٌوم { ٌٙٔجٌبه أحد فٌرد على نفسه: }هلل الواحد المهار }

[ . ثم أتت عنك من النار تسمع وتبصر وتكلم 2ٔ-ٙٔ{ { ]ؼافر: 2ٔإن هللا سرٌع الحساب }
حتى إذا أشرفت على رءوس الخبلبك نادت بصوتها: أال إنً لد وكلت بثبلثة، أال إنً لد وكلت 

آخر، ومن دعا هلل ولدا، ومن زعم أنه  بثبلثة، أال إنً لد وكلت بثبلثة: بمن دعا مع هللا إلها
العزٌز الحكٌم. ثم صوبت رأسها وسط الخبلبك فالتمطتهم كما ٌلتمط الحمام حب السمسم، ثم 
ؼاضت بهم فؤلمتهم فً النار، ثم عادت حتى إذا كانت بمكانها نادت: أال إنً لد وكلت بثبلثة: 

الذي سب هللا فالذي زعم أنه اتخذ ولدا بمن سب هللا، وبمن كذب على هللا، وبمن آذى هللا. فؤما 
[، وأما ٗ-ٖ{ { ]اإلخبلص: ٗ{ ولم ٌكن له كفوا أحد }ٖوهو الواحد الصمد }لم ٌلد ولم ٌولد }

الذي كذب على هللا فمال: }وألسموا باهلل جهد أٌمانهم ال ٌبعث هللا من ٌموت بلى وعدا علٌه حما 
ي ٌختلفون فٌه ولٌعلم الذٌن كفروا أنهم كانوا { لٌبٌن لهم الذ1ٖولكن أكثر الناس ال ٌعلمون }

[ وأما الذٌن آذوا هللا فالذٌن ٌصنعون الصور، فتلتمطهم كما 5ٖ-1ٖ{ { ]النحل: 5ٖكاذبٌن }
 .(ٔ)تلتمط الطٌر الحب حتى تؽٌض بهم فً جهنم"

 
 

 المرآن
ْحَمِن َوَكاَن ٌَْوًما َعلَى   [ٕٙ({ ]الفرلان : ٕٙاْلَكافِِرٌَن َعِسًٌرا )}اْلُمْلُن ٌَْوَمئٍِذ اْلَحكُّ ِللرَّ

 التفسٌر:
الُمْلن الحك فً هذا الٌوم للرحمن وحده دون َمن سواه، وكان هذا الٌوم صعبًا شدًٌدا على 

 الكافرٌن، لما ٌنالهم من العماب والعذاب األلٌم.
ْحَمِن{ ]الفرلان :   أي:" الُمْلن الحك فً هذا الٌوم  [،ٕٙلوله تعالى:}اْلُمْلُن ٌَْوَمبٍِذ اْلَحكُّ ِللرَّ

 .(ٕ)للرحمن وحده دون َمن سواه"
ٌمول: الملن الحك ٌومبذ خالص للرحمن دون كل من سواه، وبطلت  لال الطبري:" 

 .(ٖ)الممالن ٌومبذ سوى ملكه. ولد كان فً الدنٌا ملون، فبطل الملن ٌومبذ سوى ملن الجبار"
ه: أن الملن الذي هو الملن حما هو ملن صفة للملن، ومعنا«: الحك» لال الزجاج:" 

[، ألن الملن الزابل كؤنه ٙٔالرحمن ٌوم المٌامة كما لال عز وجل: }ِلَمِن اْلُمْلُن اْلٌَْوَم { ]ؼافر : 
 .(ٗ)لٌس بملن"
 .(٘)ٌخضع الملون ٌومبذ لملن هللا والجبابرة لجبروت هللا" لال ٌحٌى:" 
ٌطوي هللا السموات ٌوم المٌامة ثم ٌطوي »ملسو هيلع هللا ىلص:  عبد هللا بن عمر لال: لال رسول هللاعن  

 .(ٙ)«األرضٌن ثم ٌمول أنا الملن أٌن الجبارون أٌن المتكبرون

                                                           

 .25ٗ-21ٗ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .1ٖٕٙ/1(:ص5ٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
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 .(ٔ)"الفعبلن، من الرحمة، وهو من كبلم العرب: الرحمن«: الرحمن"»عن ابن عباس:  
 .(ٕ)"الرحمن بجمٌع خلمه لال الضحان:" 
[، أي:" وكان هذا الٌوم ًٕٙما َعلَى اْلَكافِِرٌَن َعِسًٌرا{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوَكاَن ٌَوْ  

 .(ٖ)صعبًا شدًٌدا على الكافرٌن، لما ٌنالهم من العماب والعذاب األلٌم"
ٌمول: وكان ٌوم تشمك السماء بالؽمام ٌوما على أهل الكفر باهلل صعبا  لال الطبري:" 
 .(ٗ)شدٌدا"
 .(٘)ا"شدٌد لال ٌحٌى:}عسٌرا{، أي:" 
ومن شدته أن هللا ٌطول علٌهم ذلن الٌوم كما ٌمصره على المإمنٌن  لال السمعانً:" 

على ما بٌنا، وفً بعض األخبار: أن جهنم تفور ٌوم المٌامة، فٌتبدد الناس وٌتفرلون، فكلما 
وصلوا إلى لطر من األلطار، وجدوا سبعة من صفوؾ المبلبكة أدخلوا أجنحتهم بعضهم فً 

 .(ٙ)افرٌن عسٌرا{"بعض، ثم لرأ: }وكان ٌوما على الك
أي : شدٌدا صعبا ؛ ألنه ٌوم عدل ولضاء فصل ، كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 

ٌُْر ٌَِسٌٍر { ] المدثر :  [ ٓٔ - 1]فَإَِذا نُِمَر فًِ النَّالُوِر{، } فَذَِلَن ٌَْوَمبٍِذ ٌَْوٌم َعِسٌٌر * َعلَى اْلَكافِِرٌَن َؼ
. وأما المإمنون فكما لال تعالى : } ال ٌَْحُزنُُهُم اْلفََزُع األْكبَُر ، فهذا حال الكافرٌن فً هذا الٌوم

 .(2)["َٖٓٔوتَتَلَمَّاُهُم اْلَمبلبَِكةُ َهَذا ٌَْوُمُكُم الَِّذي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن { ] األنبٌاء : 
ٌرٌد ٌوم المٌامة إذا بدت أهوالها، وظهرت للمبعوثٌن أحوالها عملوا  لال المشٌري:" 
أن الملن للرحمن، ولم ٌتخصص ملكه بذلن الٌوم، وإنما علمهم وٌمٌنهم  -ذلن الٌوم -واوتحمم

 .(1)حصل لهم ذلن الولت"
 .(5)فبٌّن هللا على من ٌمع فمال: }على الكافرٌن{" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)لال مماتل:" وٌهون على المإمن كؤدنى صبلته" 
: } ٌَْوٍم َكاَن ِمْمَداُرهُ َخْمِسٌَن أَْلَؾ َسنٍَة عن أبً سعٌد الخدري لال :" لٌل : ٌا رسول هللا  

والذي نفسً بٌده ، إنه لٌخفؾ على المإمن حتى »{ ما أطول هذا الٌوم ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٔٔ)«"ٌكون أخؾ علٌه من صبلة مكتوبة ٌصلٌها فً الدنٌا

 
 المرآن

ُسوِل َسبٌِاًل )}َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى  ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ ٌِْه ٌَمُوُل ٌَا لَ ٌْتَنًِ لَْم 7ٌََٕد ٌْلَتَى لَ ( ٌَا َو
َِّخْذ فاَُلنًا َخِلٌاًل ) ٌَْطاُن ِلْْلِْنَساِن َخذُواًل 8ٕأَت ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنًِ َوَكاَن الشَّ ( لَمَْد أََضلَّنًِ َعِن الذِّ

 [9ٕ - 7ٕ({ ]الفرلان : 9ٕ)
 التفسٌر:
ٌوم ٌَعَضُّ الظالم لنفسه على ٌدٌه ندًما وتحسًرا لاببل ٌا لٌتنً صاحبت  -أٌها الرسول  -واذكر 

رسول هللا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص واتبعته فً اتخاذ اإلسبلم طرٌمًا إلى الجنة، وٌتحسَّر لاببل ٌا لٌتنً لم أتخذ 
ٌك عن المرآن بعد إذ جاءنً. وكان الكافر فبلنًا صدٌمًا أتبعه وأوده. لمد أضلَّنً هذا الصد

 الشٌطان الرجٌم خذوال لئلنسان دابًما. 
                                                           

 .1ٖٕٙ/1(:ص5ٔٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٕٙ/1(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٙٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (1)
 .1ٖٕٙ/1(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .( وفً إسناده دراج عن أبً الهٌثم ضعٌؾ2٘/ٖالمسند )(ٔٔ)
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 سبب النزول:
لال ابن عباس:" كان أبً بن خلؾ ٌحضر النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فزجره عمبة بن أبً معٌط، فنزل:  

ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع ا ٌِْه ٌَمُوُل ٌَالَ ُسوِل َسبٌِبل{... إلى لوله }َخذُوال{ لال: }َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى ٌََد لرَّ
 .(ٔ)أبً بن خلؾ"«: فبلنا خلٌبل»عمبة، و«: الظالم»

نزلت فً أمٌة بن خلؾ وعمبة بن أبً معٌط: }َوٌَْوَم ٌَعَضُّ  لال سعٌد بن المسٌب:" 
ُسوِل َسبٌِبل{، ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ ٌِْه ٌَمُوُل ٌَالَ ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع  الظَّاِلُم َعلَى ٌََد لال: هذا عمبة: } ٌَالَ

َِّخْذ فبَُلنًا َخِلٌبًل{، لال: أمٌة، وكان عمبة خدنا ألمٌة، فبلػ  ٌْتَنًِ لَْم أَت ٌْلَتَى لَ ُسوِل َسبٌِبل{ } ٌَا َو الرَّ
 .(ٕ)"أمٌة أن عمبة ٌرٌد اإلسبلم فمال: وجهً من وجهن حرام إن أسلمت أن أكلمن أبدا

ًّ بن خلؾ، وكانا خلٌلٌن، فمال أحدهما لال ممسم:"   اجتمع عمبة بن أبً معٌط وأب
لصاحبه: بلؽنً أنن أتٌت دمحما فاستمعت منه، وهللا ال أرضى عنن حتى تتفل فً وجهه وتكذّبه، 

ًّ صلى هللا (ٖ)فلم ٌسلطه هللا على ذلن، فمتل عمبة ٌوم بدر صبرا ًّ بن خلؾ فمتله النب ، وأما أُب
ٌِْه علٌه وسلم بٌده ٌ وم أُحد فً المتال، وهما اللذان أنزل هللا فٌهما: }َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى ٌََد

ُسوِل َسبٌِبل{" ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ ٌَمُوُل ٌَالَ
(ٗ). 

ٌِْه{ ]الفرلان :   أٌها الرسول  -[، أي:" واذكر 2ٕلوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى ٌََد
م ٌَعَضُّ الظالم لنفسه على ٌدٌه ندًما وتحسًرا"ٌو -

(٘). 
وٌوم ٌعض الظالم نفسه المشرن بربه على ٌدٌه ندما وأسفا على  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)ما فرط فً جنب هللا، وأوبك نفسه بالكفر به فً طاعة خلٌله الذي صده عن سبٌل ربه"
 .(2)أبً بن خلؾ: ٌؤكلها ندامة ٌوم المٌامة" لال ٌحٌى:" 
ُسوِل َسبٌِبًل{ ]الفرلان :   ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ [، أي:" ٌمول 2ٕلوله تعالى:}ٌَمُوُل ٌَا لَ

 .(1)الظالم: ٌا لٌتنً صاحبت رسول هللا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص واتبعته فً اتخاذ اإلسبلم طرٌمًا إلى الجنة"
ٌمول: ٌا لٌتنً اتخذت فً الدنٌا مع الرسول سبٌبل ٌعنً طرٌما إلى النجاة  ري: "لال الطب 

 .(5)من عذاب هللا"
 .(ٓٔ):" مع دمحم إلى هللا، }سبٌبل{ باتباعه"لال ٌحٌى 
ُسوِل َسبٌِبًل{ ]الفرلان :   ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ  [، وجهان:2ٕوفً لوله تعالى:}ٌَمُوُل ٌَا لَ

ًّ بن خلؾ فً اآلخرة. لاله مجاهداحدها: أنه لو ل أب
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)سعٌد بن المسٌب. لاله بن أبً معٌطالثانً: أنه عمبة 
َِّخْذ فبَُلنًا َخِلٌبًل{ ]الفرلان :   ٌْتَنًِ لَْم أَت ٌْلَتَى لَ [، أي:" هبلكً وحسرتً 1ٕلوله تعالى:}ٌَا َو

 .(ٖٔ)ٌا لٌتنً لم أصاحب فبلناً واجعله صدٌماً لً"
َِّخْذ فبَُلنًا َخِلٌبًل{ ]الفرلان : لوله وفً   ٌْتَنًِ لَْم أَت ٌْلَتَى لَ  [، الوال:1ٕتعالى:}ٌَا َو

 .(ٔ)، وابو رجاء(ٗٔ)-فً رواٌة-أحدها : ٌعنً: الشٌطان ، لاله مجاهد

                                                           

 .ٕٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٙٙ/1(:صٙٓٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٌمال: لتل فبلن صبًرا: لدم فمتل، وهو ٌرى وٌنظر، وهو ؼٌر من ٌمتل فً حرب أو حادث(ٖ)
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .]بتصرؾ[ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .25ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .25ٗ/ٔرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٙٙ/1(:صٙٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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وتصدٌك هذا المول :}وكان الشٌطان لئلنسان خذوال{، وال ٌمتنع أن ٌكون لبوله  لال الزجاج:"
 .(ٕ)ان وأعوانه"من أمٌة من عمل الشٌط

 .(ٗ)، وٌحٌى بن سبلم(ٖ)أنه عمبة بن أبً معٌط. وهذا لول أبو مالن الؽفاريالثانً : 
ًّ الثالث: أنه  فً -، ومجاهد(2)، وعمرو بن مٌمون(ٙ)، وابن سابط(٘)بن خلؾ ، لاله ابن عباس أُب

 .(1)-رواٌة أخرى
فً -، ومجاهد(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والشعبً(5)الرابع : أنه أمٌة بن خلؾ، لاله سعٌد بن المسٌب

 .(ٕٔ)-بعض الرواٌات
كان عمبة بن أبً معٌط خلٌبل ألمٌة بن خلؾ، فؤسلم عمبة، فمال أمٌة:  لال الشعبً:" 

َِّخْذ فبُلنًا َخِلٌبل{" ٌْتَنًِ لَْم أَت وجهً من وجهن حرام إن تابعت دمحما فكفر؛ وهو الذي لال: }لَ
(ٖٔ). 

ٌِْه{، لال: عمبة بن أبً معٌط دعا مجلسا فٌهم عن مجاهد: "}َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظَّ   اِلُم َعلَى ٌََد
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤكل، ولال: "وال آُكل حتى تَْشَهَد أْن ال إلهَ إال هللاُ،  ًّ ملسو هيلع هللا ىلص لطعام، فؤبى النب ًدا النب وأنَّ ُمحمَّ

ًدا  رُسوُل هللا"، فمال: ما أنت بآكل حتى أشهد؟ لال: "نعم"، لال: أشهد أن ال إله إال هللا وأنَّ ُمحمَّ
رُسوُل هللا. فلمٌه أمٌة بن خلؾ فمال: صبوت؟ فمال: إن أخان على ما تعلم، ولكنً صنعت 

 .(ٗٔ)طعاما فؤبى أن ٌؤكل حتى ألول ذلن، فملته، ولٌس من نفسً"
ٌخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طرٌك الرسول وما جاء به من  لال ابن كثٌر:" 

عند هللا من الحك المبٌن ، الذي ال مْرٌة فٌه ، وسلن طرٌما أخرى ؼٌر سبٌل الرسول ، فإذا كان 
ٌوم المٌامة نَدَم حٌُث ال ٌنفعه النََدُم ، وعّض على ٌدٌه حسرةً وأسفا، وسواء كان سبب نزولها 

ُمعٌَط أو ؼٌره من األشمٌاء ، فإنها عامة فً كل ظالم ، كما لال تعالى : } ٌَْوَم  فً عمبة بن أبً
ُسوال َولَالُوا َربَّنَا إِنَّ  َ َوأََطْعنَا الرَّ ٌْتَنَا أََطْعنَا َّللاَّ ا أََطْعنَا َساَدتَنَا تُمَلَُّب ُوُجوُهُهْم فًِ النَّاِر ٌَمُولُوَن ٌَا لَ

ٌِْن ِمَن اْلعََذاِب َواْلعَْنُهْم لَْعنًا َكبًٌِرا { ] األحزاب : َوُكبََراَءنَا فَؤََضلُّونَا   ٙٙالسَّبٌِبل * َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَ
ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع 1ٙ - [ فكل ظالم ٌندم ٌوم المٌامة ؼاٌة الندم ، وٌَعَض على ٌدٌه لاببل } ٌَا لَ

 َّ ٌْتَنًِ لَْم أَت ٌْلَتَى لَ ُسوِل َسبٌِبل ٌَا َو ِخْذ فبُلنًا َخِلٌبل { ٌعنً : َمن صرفه عن الهدى ، وعدل به إلى الرَّ
طرٌك الضبللة من دعاة الضبللة، وسواء فً ذلن أمٌة بن خلؾ ، أو أخوه أبً بن خلؾ ، أو 

 .(٘ٔ)ؼٌرهما"
ٌندم الكافر على صحبة الكفار. ودلٌل الخطاب ٌمتضى سرور المإمنٌن  لال المشٌري:" 

م فى هللا، وأما الكافر فٌضل صاحبه فٌمع معه فى الثبور، ولكن بمصاحبة أخدانهم وأحبابه
 .(ٙٔ)المإمن ٌهدى صاحبه إلى الرشد فٌصل به إلى السرور"

                                                                                                                                                                      

 .1ٕٙٙ/1(:صٓٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .٘ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٕٙٙ/1(:ص1ٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .25ٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖٕٙ، ٕٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٙٙ/1(:ص٘ٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . ذدره دون اإلسناد.1ٕٙٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .ٖٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٙٙ/1(:صٙٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٙٙ/1(:ص2ٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٕٙ/5ٔأخره الطبري: (ٗٔ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٗٙ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٙٔ)
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ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنًِ{ ]الفرلان :   [، أي:" لمد أضلنً عن 5ٕلوله تعالى:}لَمَْد أََضلَّنًِ َعِن الذِّ
 .(ٔ)الهدى واإِلٌمان بعد أن اهتدٌت وآمنت"

 .(ٕ):" }لمد أضلنً عن الذكر{، عن المرآن"لال ٌحٌى 
لال الطبري:" ٌمول جّل ثناإه مخبرا عن هذا النادم على ما سلؾ منه فً الدنٌا، من  

معصٌة ربه فً طاعة خلٌله: لمد أضلنً عن اإلٌمان بالمرآن، وهو الذكر، بعد إذ جاءنً من عند 
 .(ٖ)هللا، فصّدنً عنه"

ْكِر { وهو المرآن، } بَْعَد إِْذ َجاَءنًِ {، أي : بعد } لال ابن كثٌر:"  لَمَْد أََضلَّنًِ َعِن الذِّ
 .(ٗ)بلوؼه إلً "
 .(٘)عن عمرو بن مٌمون لوله: "}لمد أضلنً عن الذكر بعد إذ جاءنً{، ٌعنى: اإلسبلم" 
ْنَساِن َخذُواًل{ ]الفرلان :   ٌَْطاُن ِلئْلِ وكان الشٌطان [، أي:" 5ٕلوله تعالى:}َوَكاَن الشَّ

 .(ٙ)الرجٌم خذوال لئلنسان دابًما"
 .(2)لال الطبري:" ٌمول: مسلما لما ٌنزل به من الببلء ؼٌر منمذه وال منجٌه" 
ٌخذله عن الحك ، وٌصرفه عنه ، وٌستعمله فً الباطل ، وٌدعوه  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)إلٌه"

طان لئلنسان خذوال{، فمتبل عن السدي: "}لمد أضلنً عن الذكر بعد إذ جاءنً وكان الشٌ 
 .(5)ٌوم بدر جمٌعا"

 .(ٓٔ)لال لتادة:" خذله ٌوم المٌامة وتبرأ منه" 
 .(ٔٔ)إبلٌس"«: الشٌطان»لال خصٌؾ:"  
لال ابن عباس:" خلك هللا آدم فً آخر ساعات النهار من ٌوم الجمعة، ثم عهد إلٌه  

 .(ٕٔ)فنسً، فسمً: اإلنسان"
 [:5ٕ-ٕ٘فوابد اآلٌات:]

 عمٌدة البعث والجزاء بذكر البعث والجزاء وبذكر أحوالها وبعض أهوالها.تمرٌر  -ٔ
 إثبات مجًء الرب تبارن وتعالى لفصل المضاء ٌوم المٌامة. -ٕ

وهذه اآلٌة وحدها ال تستمل بإثبات صفة المجًء، فالتنزٌل هنا مضاؾ إلى المبلبكة، 
ُ فًِ ُظلٍَل ِمَن  لكن البد أن نربط بٌن هذه اآلٌة وبٌن اآلٌة األولى: }َهلْ  ٌَنُظُروَن إاِلَّ أَْن ٌَؤْتٌَُِهُم َّللاَّ

 [، فالظلل من الؽمام فً آٌة البمرة هً الؽمام الموجودة فً آٌة الفرلان.ٕٓٔاْلؽََماِم{ ]البمرة:
 تندم الظلمة وتحسرهم على ما فاتهم من اإلٌمان والطاعة هلل ورسوله. -ٖ
 س والجن وطاعتهم فً معصٌة هللا ورسوله.بٌان سوء عالبة مواالة شٌاطٌن اإلن -ٗ
 وفً هذه اآلٌات التحذٌر من مصاحبة لرٌن السوء؛ فإنه لد ٌكون سببًا إلدخال لرٌنه النار.-٘
تمرٌر مبدأ أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب إذ عمبة بن أبً معٌط هو الذي أطاع  -ٙ

 :اإلسبلم فهو المتندم المتحسر المابل  أبً بن خلؾ حٌث آمن، ثم المه أُبى بن خلؾ فارتد عن

                                                           

 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 . ٖٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري:(ٖ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .12ٕٙ/1(:صٔٔٔ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 . ٖٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري:(2)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .12ٕٙ/1(:ص٘ٔٔ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .12ٕٙ/1(:صٗٔٔ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .12ٕٙ/1(:صٕٔٔ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .12ٕٙ/1(:صٖٔٔ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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َِّخْذ فبَُلنًا َخِلٌبًل ) ٌْتَنًِ لَْم أَت ٌْلَتَى لَ ٌَْطاُن 1ٕ}ٌَا َو ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنًِ َوَكاَن الشَّ ( لَمَْد أََضلَّنًِ َعِن الذِّ
ْنَساِن َخذُواًل )  .[5ٕ - 1ٕ({ ]الفرلان : 5ِٕلئْلِ

 
 المرآن

ُسوُل   [ٖٓ({ ]الفرلان : ٌَٖٓا َرّبِ إِنَّ لَْوِمً اتََّخذُوا َهَذا اْلمُْرآَن َمْهُجوًرا )}َولَاَل الرَّ
 التفسٌر:

ولال الرسول شاكًٌا ما صنع لومه: ٌا رّبِ إن لومً تركوا هذا المرآن وهجروه، متمادٌن فً 
رآن فلم إعراضهم عنه وتَْرِن تدبُّره والعمل به وتبلٌؽه. وفً اآلٌة تخوٌؾ عظٌم لمن هجر الم

 ٌعمل به. 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ولال الرسول ٌوم ٌعّض الظالم على ٌدٌه: ٌا رّب إن  

 .(ٔ)لومً الذٌن بعثتنً إلٌهم ألدعوهم إلى توحٌدن اتخذوا هذا المرآن مهجورا"
ُسوُل{ منادٌا لربه وشاكٌا له إعراض لومه عما جاء به،  لال السعدي:"  }َولَاَل الرَّ
ا على ذلن منهم: }ٌَا َرّبِ إِنَّ لَْوِمً{ الذي أرسلتنً لهداٌتهم وتبلٌؽهم، }اتََّخذُوا َهذَا اْلمُْرآَن ومتؤسف

َمْهُجوًرا{ أي: لد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه مع أن الواجب علٌهم االنمٌاد لحكمه واإللبال 
 .(ٕ)على أحكامه، والمشً خلفه"

 
 المرآن مهجورا، على ثبلثة ألوال:اختلؾ أهل العلم فً معنى اتخاذهم  

 .(ٖ)أحدها : أنهم هجروه بإعراضهم عنه فصار مهجوراً ، لاله ابن زٌد
لال ابن زٌد:" ال ٌرٌدون أن ٌسمعوه، وإن دعوا إلى هللا لالوا ال. ولرأ }َوُهْم ٌَْنَهْوَن َعْنهُ  

 .(ٗ)َوٌَْنؤَْوَن َعْنهُ{، لال: ٌنهون عنه، وٌبعدون عنه"
:" }إن لومً{ لرٌشا }اتخذوا هذا المرآن مهجورا{،  ٌمول: تركوا اإلٌمان بهذا لال مماتل 

 .(٘)المرآن، فهم مجانبون له"
 .(ٙ)متروكا" لال الفراء: أي:" 
لال الطبري:" وهذا المول أولى بتؤوٌل ذلن، وذلن أن هللا أخبر عنهم أنهم لالوا: }ال  

 .(2)ٌاه"تسمعوا لهذا المرآن والؽوا فٌه{، وذلن هجرهم إ
ٌجوز أن ٌكون مهجورا: متروكا، أي جعلوه مهجورا ال ٌستمعونه  لال الزجاج:" 

 .(1)والٌتفهمونه"
 .(5)الثانً : أنهم لالوا فٌه هجراً، أي لبٌحاً ، لاله مجاهد

 .(ٓٔ)لال مجاهد:"ٌهُجرون فٌه بالمول، ٌمولون: هو سحر" 
نفع فٌه من العبث والهذٌان ، وهذا معنى لول الثالث : أنهم جعلوه هجراً من الكبلم، وهو ما ال 

 .(ٕٔ)، والزجاج(ٔٔ)إبراهٌم، واختٌار ابن لتٌبة

                                                           

 .ٕٗٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .ٕٗٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٙ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٕٗٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖٔالمرآن:انظر: ؼرٌب  (ٔٔ)
 .ٙٙ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
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أي: جعلوه كالهذٌان. والهجر االسم. ٌمال: فبلن ٌهجر فً منامه، أي:  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)ٌهذي"
ما ال ٌنتفع به من المول، وكانوا «: الهجر»جعلوه بمنزلة الهجر. و لال الزجاج:" 

 .(ٕ)ٌهجر" –ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌمولون إن النبً 
 .(ٖ)لالوا فٌه ؼٌر الحّك، ألم تر إلى المرٌض إذا هذي لال ؼٌر الحك" لال إبراهٌم:" 
فً منامه، إذا  : "ٌمال: إنهم جعلوه كالهذٌان، والعرب تمول : هجر الرجللال الفراء 

 .(ٗ)هذى أو ردد الكلمة"
وذلن أن المشركٌن كانوا ال ٌُصؽُون للمرآن وال ٌسمعونه ، كما لال  لال ابن كثٌر:" 

[ ٕٙتعالى : } َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ال تَْسَمعُوا ِلَهَذا اْلمُْرآِن َواْلؽَْوا فٌِِه لَعَلَُّكْم تَْؽِلبُوَن { ] فصلت : 
ً علٌهم المرآن أكثروا اللؽط والكبلم فً ؼٌره ، حتى ال ٌسمعوه. فهذا من هجرانه وكانوا إذا تل

، وترن ]علمه وحفظه أٌضا من هجرانه ، وترن اإلٌمان به وتصدٌمه من هجرانه ، وترن 
تدبره وتفهمه من هجرانه ، وترن العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه ، 

 -من شعر أو لول أو ؼناء أو لهو أو كبلم أو طرٌمة مؤخوذة من ؼٌره  -والعدوُل عنه إلى ؼٌره 
من هجرانه ، فنسؤل هللا الكرٌَم المناَن المادَر على ما ٌشاء ، أن ٌخلّصنا مما ٌُْسخطه ، وٌستعملنا 
فٌما ٌرضٌه ، من حفظ كتابه وفهمه ، والمٌام بممتضاه آناء اللٌل وأطراَؾ النهار ، على الوجه 

 .(٘)به وٌرضاه ، إنه كرٌم وهاب "الذي ٌح
من تعلم المرآن وعلمه وعلك مصحفا »روي عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

لم ٌتعاهده ولم ٌنظر فٌه جاء ٌوم المٌامة متعلما به ٌمول: ٌا رب العالمٌن عبدن هذا اتخذنً 
 .(ٙ)«مهجورا الض بٌنً وبٌنه

 المرآن
ا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن َوَكفَى بَِربَِّن َهاِدًٌا َونَِصًٌرا ) }َوَكَذِلنَ  ٍ َعُدوًّ ًّ  [ٖٔ({ ]الفرلان : َٖٔجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ
 التفسٌر:

ٍ من األنبٌاء عدًوا من  -أٌها الرسول  -وكما جعلنا لن  ًّ أعداء من مجرمً لومن، جعلنا لكل نب
 هادًٌا ومرشًدا ومعٌنًا ٌعٌنن على أعدابن.مجرمً لومه، فاصبر كما صبروا. وكفى بربن 

 سبب النزول:
 .(2)لال مماتل:" نزلت فً أبً جهل وحده" 
ا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن{ ]الفرلان :   ٍ َعُدوًّ ًّ [، أي:" وكما ٖٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ
ٍ من األنبٌاء عدًوا من أعداء من مجرمً لومن، جعلنا لكل نب -أٌها الرسول  -جعلنا لن  ًّ

 .(1)مجرمً لومه، فاصبر كما صبروا"
}وكذلن{، ٌعنً: وهكذا، }جعلنا لكل  -ملسو هيلع هللا ىلص -: ٌعزي نبٌه-عز وجل -لال مماتل:" ٌمول هللا 

 .(5)نبً عدوا من المجرمٌن{، فبل ٌكبرن علٌن فإن األنبٌاء لبلن لد لمٌت هذا التكذٌب من لومهم"
 .(5)لومهم"
ٌمول: جعلنا بعض أمة كل نبً أشد علٌه من بعض وكان الشدٌد العداوة  : "لال الفراء 

 .(ٔ)للنبً ملسو هيلع هللا ىلص أبو جهل بن هشام"

                                                           

 .ٖٖٔؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .ٙٙ/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٗٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٖٔ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
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لال الثعلبً:" أي: وكما جعلنا لن ٌا دمحم أعداء ومن مشركً لومن كذلن جعلنا لكل نبً  
 .(ٕ)عدوا من المجرمٌن أي من مشركً لومه، فاصبر ألمري كما صبروا"

لال السمعانً:" هذه اآلٌة أنزلت تعزٌة للنبً وتسمٌة له، ولوله: }لكل نبً عدوا من  
 .(ٖ)المجرمٌن{ أي: أعداء من المجرمٌن"

فً لومن من الذٌن هجروا المرآن ، كذلن  -ٌا دمحم  -أي : كما حصل لن  لال ابن كثٌر:" 
ن ، ٌدعون الناس إلى ضبللهم كان فً األمم الماضٌن ؛ ألن هللا جعل لكل نبً عدوا من المجرمٌ

ا َشٌَاِطٌَن اإلْنِس َواْلِجّنِ ٌُوِحً بَْعُضُهْم  ٍ َعُدوًّ ًّ وكفرهم ، كما لال تعالى : } َوَكَذِلَن َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ
ٌِْه أَْفبَِدةُ إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَؾ اْلمَْوِل ُؼُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّن َما فَعَلُوهُ فََذْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن َولِ  تَْصؽَى إِلَ
 .(ٗ)["ٖٔٔ - ٕٔٔالَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاآلِخَرةِ َوِلٌَْرَضْوهُ َوِلٌَْمتَِرفُوا َما ُهْم ُمْمتَِرفُوَن { ] األنعام : 

لال هللا مسلٌا لرسوله ومخبرا أن هإالء الخلك لهم سلؾ صنعوا  لال السعدي:" 
ا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن{ أي: من الذٌن ال ٌصلحون للخٌر كصنٌعهم فمال: }َوَكَذِلَن َجعَْلنَ ٍ َعُدوًّ ًّ ا ِلُكّلِ نَبِ

وال ٌزكون علٌه ٌعارضونهم وٌردون علٌهم وٌجادلونهم بالباطل. من بعض فوابد ذلن أن ٌعلو 
الحك على الباطل وأن ٌتبٌن الحك وٌتضح اتضاحا عظٌما ألن معارضة الباطل للحك مما تزٌده 

وكمال استدالل وأن ٌتبٌن ما ٌفعل هللا بؤهل الحك من الكرامة وبؤهل الباطل من  وضوحا وبٌانا
 .(٘)العموبة، فبل تحزن علٌهم وال تذهب نفسن علٌهم حسرات"

[، أي:" وكفى بربن هادًٌا ٖٔلوله تعالى:}َوَكفَى بَِربَِّن َهاِدًٌا َونَِصًٌرا{ ]الفرلان :  
 .(ٙ)ومرشًدا ومعٌنًا ٌعٌنن على أعدابن"

 .(2)وال أمنع منه" -عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً، ومانعا، فبل أحد أهدى من هللا 
 .(1)لال الثعلبً:أي:" فإنً هاد بن وناصرن على من ناوان" 
 .(5)أي: ٌهدٌن وٌنصرن فبل تبال بمن عادان" لال المرطبً:" 
هللا هادٌه  أي : لمن اتبع رسوله ، وآمن بكتابه وصدله واتبعه ، فإن لال ابن كثٌر:" 

وناصره فً الدنٌا واآلخرة. وإنما لال : } َهاِدًٌا َونَِصًٌرا { ألن المشركٌن كانوا ٌصدون الناس 
عن اتباع المرآن ، لببل ٌهتدي أحد به ، ولتؽلب طرٌمتهم طرٌمة المرآن ؛ فلهذا لال : } َوَكَذِلَن 

ا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن َوكَ  ٍ َعُدوًّ ًّ  .(ٓٔ)فَى بَِربَِّن َهاِدًٌا َونَِصًٌرا {"َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ
}َوَكفَى بَِربَِّن َهاِدًٌا{ ٌهدٌن فٌحصل لن المطلوب ومصالح دٌنن ودنٌان.  لال السعدي:" 

}َونَِصًٌرا{ ٌنصرن على أعدابن وٌدفع عنن كل مكروه فً أمر الدٌن والدنٌا فاكتؾ به وتوكل 
 .(ٔٔ)علٌه"
 

 المرآن
ٌِْه اْلمُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً َكَذِلَن ِلنُثَبَِّت بِِه فَُإاَدَن َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتٌِالً }َولَاَل الَِّذٌَن  َل َعلَ  َكفَُروا لَْواَل نُّزِ

 [ٕٖ({ ]الفرلان : ٕٖ)
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٖٔ/2الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .1ٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي:  (٘)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٖٔ/2الكشؾ والبٌان: (1)
 .1ٕ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
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ولال الذٌن كفروا: هبل أنزل المرآن على دمحم جملة واحدة كالتوراة واإلنجٌل والزبور! لال هللا 
ي به للبن وتزداد به طمؤنٌنة، فتعٌه وتحمله، وبٌَّنَّاه فً سبحانه وتع الى: كذلن أنزلناه مفرلًا؛ لنمّوِ
 تثبت وُمْهلَة.
ٌِْه اْلمُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً{ ]الفرلان :   َل َعلَ [، أي:" ٕٖلوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا لَْواَل نُّزِ

 .(ٔ)لى دمحم جملة واحدة كالتوراة واإلنجٌل والزبور!"ولال الذٌن كفروا: هبل أنزل المرآن ع
 .(ٕ)لال ابن عباس:" ٌمولون: هبل أنزل علٌه المرآن جملة واحدة" 
 .(ٖ)هبل جاء به كما جاء به موسى صلى هللا علٌهما" لال السدي:" 
أي : هبل أنزل علٌه هذا الكتاب الذي أوحً إلٌه جملة واحدة ، كما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)نزلت الكتب لبله ، كالتوراة واإلنجٌل والزبور ، وؼٌرها من الكتب اإللهٌة"
معناه: هبل نزل علٌه المرآن فً ولت واحد، وكان بٌن أول نزول المرآن  لال الزجاج:" 

 .(٘)ة واحدة كما أنزلت التوراة"وآخره عشرون سنة، فمالوا: لم لم ٌنزل جمل
هذا من جملة ممترحات الكفار الذي توحٌه إلٌهم أنفسهم فمالوا: }لَْوال نزَل  لال السعدي:" 

ٌِْه اْلمُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً{ أي: كما أنزلت الكتب لبله، وأي محذور من نزوله على هذا  َعلَ
 .(ٙ)الوجه؟"
[، أي:" لال هللا سبحانه وتعالى: كذلن ٕٖبِِه فَُإاَدَن{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َكَذِلَن ِلنُثَبَِّت  

ي به للبن وتزداد به طمؤنٌنة، فتعٌه وتحمله" أنزلناه مفرلًا؛ لنمّوِ
(2). 

}َكَذِلَن{ أنزلناه متفرلا }ِلنُثَبَِّت بِِه فَُإاَدَن{ ألنه كلما نزل علٌه شًء من  لال السعدي:" 
ا وخصوصا عند ورود أسباب الملك فإن نزول المرآن عند حدوث المرآن ازداد طمؤنٌنة وثبات

السبب ٌكون له مولع عظٌم وتثبٌت كثٌر أبلػ مما لو كان نازال لبل ذلن ثم تذكره عند حلول 
 .(1)سببه"
فؤجابهم هللا عن ذلن بؤنه إنما أنزل منجما فً ثبلث وعشرٌن سنة  لال ابن كثٌر:" 

بحسب الولابع والحوادث ، وما ٌحتاج إلٌه من األحكام لتثبٌت للوب المإمنٌن به كما لال : } 
 .(5)["َٙٓٔولُْرآنًا فََرْلنَاهُ ِلتَْمَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث َونزْلنَاهُ تَنزٌبل { ] اإلسراء : 

فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤعلم هللا عز وجل أن إنزاله متفرلا لٌثبت فً للب النبً  لال الزجاج:" 
}كذلن لنثبت به فإادن{، أي: أنزلناه كذلن متفرلا، ألن معنى لولهم: }لوال نزل علٌه المرآن 

 .(ٓٔ)ثبٌت"جملة واحدة{ ٌدل على معنى لم نزل علٌه المرآن متفرلا فؤعلموا لم ذلن، أي: للت
عن ابن عباس: "}لنثبت به فإادن{، ٌا دمحم ٌمول: لنشدد به فإادن ونربط على للبن  

 .(ٔٔ)ٌعنى بوحٌه الذي نزل به جبرٌل علٌن من عند هللا وكذلن ٌفعل بالمرسلٌن من لبلن"
[، أي:" وبٌَّنَّاه فً تثبت وُمْهلَة"ٕٖلوله تعالى:}َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتٌِبًل{ ]الفرلان :  

(ٕٔ). 
 [، وجوه:ٕٖوفً لوله تعالى:}َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتٌِبًل{ ]الفرلان :  

 .(ٖٔ)أحدها : معناه: ورسلناه ترسٌبلً ، شٌباً بعد شًء ، لاله ابن عباس

                                                           

 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٓٙ/1(:صٖٓٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓٙ/1(:صٖٔٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٙٙ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕ٘السعدي: تفسٌر (ٙ)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٙٙ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٕٓٙ/1(:صٕٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٕٓٙ/1(:صٖٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٔ)الثانً : وفرلناه تفرٌماً ، لاله إبراهٌم
 .(ٕ)لال إبراهٌم:" نزل متفّرلا"

جوابا لهم إذا سؤلوا عن شًء أنزله هللا جوابا لال الحسن:" كان ٌنزل آٌة وآٌتٌن وآٌات  
ًّ فٌما ٌتكلمون به. وكان بٌن أوله وآخره نحو من عشرٌن سنة" لهم، ورّدا عن النب
(ٖ). 

  ًّ لال ابن جرٌج:" كان بٌن ما أنزل المرآن إلى آخره أنزل علٌه ألربعٌن، ومات النب
 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص لثنتٌن أو لثبلث وستٌن"

  .(٘)وفصلناه تفصٌبلً ، لاله السدي الثانً:
 .(ٙ)الثالث: وفسرناه تفسٌرا. وهذا لول ابن زٌد

 .(2)الرابع: وبٌنَّاه تبٌٌناً ، لاله لتادة
 .(1)أي: نزلناه على الترتٌل، وهو ضد العجلة، وهو التمكث" لال الزجاج:" 
أي: مهلناه ودرجنان فٌه تدرٌجا. وهذا كله ٌدل على اعتناء هللا بكتابه  لال السعدي:" 

 .(5)المرآن وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌث جعل إنزال كتابه جارٌا على أحوال الرسول ومصالحه الدٌنٌة"
 .(5)الدٌنٌة"
ولال ابن عباس:" كان هللا جل وعز ٌنزل اآلٌة علٌه فإذا علمها نبً هللا صلى هللا علٌه  

 .(ٓٔ)وسلم نزلت آٌة أخرى لٌعلمه الكتاب، عن ظهر للبه وٌثبت به فإاده"
 

 المرآن
 [ٖٖ({ ]الفرلان : ٖٖ}َواَل ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إاِلَّ ِجئْنَاَن بِاْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا )

 التفسٌر:
  حسن بٌان له.المشركون بحجة أو شبهة إال جبنان بالجواب الحك وبؤ -أٌها الرسول  -وال ٌؤتٌن 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وال ٌؤتٌن ٌا دمحم هإالء المشركون بمثل ٌضربونه إال  

 .(ٔٔ)جبنان من الحك، بما نبطل به ما جاءوا به، وأحسن مما جاءوا به من المثل بٌانا وتفصٌبل"
}َوال ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل{ ٌعارضون به الحك وٌدفعون به رسالتن، }إاِل ِجبْنَاَن  لال السعدي:" 

بِاْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا{ أي: أنزلنا علٌن لرآنا جامعا للحك فً معانٌه والوضوح والبٌان التام فً 
ظه وحدوده ألفاظه، فمعانٌه كلها حك وصدق ال ٌشوبها باطل وال شبهة بوجه من الوجوه، وألفا

 .(ٕٔ)لؤلشٌاء أوضح ألفاظا وأحسن تفسٌرا مبٌن للمعانً بٌانا كامبل"
أي : وال ٌمولون لوال ٌعارضون به الحك ، إال أجبناهم بما هو الحك فً  لال ابن كثٌر:" 

نفس األمر ، وأبٌن وأوضح وأفصُح من ممالتهم، وفً هذا اعتناء كبٌر ؛ لشرؾ الرسول ، 
، حٌث كان ٌؤتٌه الوحً من هللا بالمرآن صباحا ومساء ، لٌبل ونهارا ،  صلوات هللا وسبلمه علٌه

سفرا وحضرا ، فكل مرة كان ٌؤتٌه الملن بالمرآن كإنزال كتاب مما لبله من الكتب المتمدمة ، 
فهذا الممام أعلى وأجلُّ ، وأعظم مكانة من سابر إخوانه من األنبٌاء ، صلوات هللا وسبلمه علٌهم 

رآن أشرؾ كتاب أنزله هللا ، ودمحم ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، أعظم نبً أرسله أجمعٌن. فالم

                                                           

 .ٕٙٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔٙ/1(:صٖٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔٙ/1(:ص2ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٙٙ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .5ٕٔٙ/1(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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هللا ولد جمع هللا تعالى للمرآن الصفتٌن معا ، ففً المؤل األعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ 
إلى بٌت العزة فً سماء الدنٌا ثم نزل بعد ذلن إلى األرض منجما بحسب الولابع والحوادث 

"(ٔ). 
أي: ٌنزل به جبرٌل كلما أتً بمثل ٌلتمس عٌبه نزل به كتاب هللا  ابن عباس:" لال 
 .(ٕ)ناطك"
ٌمول: لو أنزلنا علٌن المرآن جملة واحدة ثم سؤلون لم ٌكن عندن ما  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)تجٌب ولكنا نمسن علٌن فإذا سؤلون أجبت"
{، لال: الكتاب بما ترّد به ما جاءوا عن ابن ُجَرٌج: "}َوال ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إاِل ِجبْ   نَاَن بِاْلَحّكِ

 .(ٗ)به من األمثال التً جاءوا بها وأحسن تفسٌرا"
 . (٘)عن ابن عباس، لوله: "}َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا{، ٌمول: أحسن تفصٌبل" 
 .(ٙ)الضحان، لوله: "}َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا{، ٌمول: تفصٌبل"عن  
 .(2)تَْفِسًٌرا{، لال: بٌانا"عن مجاهد: "}َوأَْحَسَن  
عن ابن عباس لال : "أنزل المرآن جملة إلى سماء الدنٌا فً لٌلة المدر ، ثم نزل بعد ذلن  

فً عشرٌن سنة ، لال : } َوال ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إاِل ِجبْنَاَن بِاْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا { ، ولوله } َولُْرآنًا 
 .(1)"[َٙٓٔعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث َونزْلنَاهُ تَنزٌبل { ] اإلسراء :  فََرْلنَاهُ ِلتَْمَرأَهُ 

 
 المرآن

({ ]الفرلان : ٖٗ}الَِّذٌَن ٌُْحَشُروَن َعلَى ُوُجوِهِهْم إِلَى َجَهنََّم أُولَئَِن َشرٌّ َمَكانًا َوأََضلُّ َسبٌِاًل )
ٖٗ] 

 التفسٌر:
إلى جهنم، وأولبن هم شر الناس منزلة، وأبعدهم أولبن الكفار هم الذٌن ٌُسحبون على وجوههم 

 طرٌمًا عن الحك.
[، أي:" أولبن ٖٗلوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌُْحَشُروَن َعلَى ُوُجوِهِهْم إِلَى َجَهنََّم{ ]الفرلان :  

 .(5)"الكفار هم الذٌن ٌُسحبون على وجوههم إلى جهنم
ن ٌا دمحم، المابلون لن }لَْوال نزَل لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: هإالء المشركو 

ٌِْه اْلمُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً{ ومن كان على مثل الذي هم علٌه من الكفر باهلل، الذٌن ٌحشرون ٌوم  َعلَ
 .(ٓٔ)المٌامة على وجوههم إلى جهنم"

 .(ٔٔ)الذي أمشاهم على أرجلهم لادر على أن ٌمشٌهم على وجوههم" لال مجاهد:" 
أنس بن مالن، لال: "سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كٌؾ ٌُحشر أهل النار على وجوههم؟  عن 

 .(ٕٔ)فمال: إنَّ الَِّذي أْمشاُهْم َعلى أْلداِمِهْم لَاِدٌر َعلى أْن ٌُْمِشٌَُهْم َعلى ُوُجوِهِهْم"

                                                           

 .ٓٔٔ-5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٔٙ/1(:صٓٗٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٔٙ/1(:صٔٗٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .(2ٕٖٔٔالنسابً فً السنن الكبرى برلم )(1)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
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واّب، عن أبً هرٌرة، لال: "ٌحشر الناس ٌوم المٌامة على ثبلثة أصناؾ: صنؾ على الد 
وصنؾ على ألدامهم، وصنؾ على وجوههم، فمٌل: كٌؾ ٌمشون على وجوههم؟ لال: إن الذي 

 .(ٔ)أمشاهم على ألدامهم، لادر أن ٌمشٌهم على وجوههم"
ل لن الحسن: "لما سٌر عامر بن عبد لٌس إلى الشام، لال: الحمد هلل الذي حشرنً لا 

 .(ٕ)ٌحشرون على وجوههم"راكبا، لال الحسن: لد وهللا علم عامر أن لوما 
 .(ٖ)فجعل مسٌره إِلَى الشام حشًرا" لال ابن رجب:" 
[، أي:" وأولبن هم شر الناس ٖٗلوله تعالى:}أُولَبَِن َشرٌّ َمَكانًا َوأََضلُّ َسبٌِبًل{ ]الفرلان :  

 .(ٗ)"منزلة، وأبعدهم طرٌمًا عن الحك
ا واآلخرة من أهل الجنة فً لال الطبري:" فٌسالون إلى جهنم شّر مستمّرا فً الدنٌ 

 .(٘)الجنة، وأضل منهم فً الدنٌا طرٌما"
"}أُولَبَِن َشرٌّ َمَكانًا{ من أهل الجنة. }َوأََضلُّ َسبٌِبل{، لال: طرٌما"عن مجاهد،  

(ٙ). 
 .(2)عن ابن عباس لوله: "}وأضل سبٌبل{، ٌمول: وأبعد حجة" 

 [:ٖٗ--ٖٓفوابد اآلٌات:]
ٌِْه َوَسلََّم على من هجروا المرآن الكرٌم فلم ٌسمعوه ولم ٌتفهموه شهادة الرسول َصلَّى هللاُ  -ٔ  َعلَ

 ولم ٌعملوا به، وشكواه إٌاهم إلى هللا عز وجل.
بٌان سنة هللا فً العباد وهً أنه ما من نبً وال هاد وال منذر إال وله عدو من الناس وذلن  -ٕ

 أهل الباطل ألهل الحك.لتعارض الحك مع الباطل، فٌنجم عن ذلن عداء الزم من 
 بٌان الحكمة فً نزول المرآن منجماً شٌباً فشٌباً مفرلاً. -ٖ
وفً لوله تعالى: }َوال ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إاِل ِجبْنَاَن بِاْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا{، دلٌل على أنه ٌنبؽً  -ٗ

حال رسوله، كذلن العالم  للمتكلم فً العلم من محدث ومعلم، وواعظ أن ٌمتدي بربه فً تدبٌره
ٌدبر أمر الخلك فكلما حدث موجب أو حصل موسم، أتى بما ٌناسب ذلن من اآلٌات المرآنٌة 

 . (1)واألحادٌث النبوٌة والمواعظ الموافمة لذلن
الرد على المتكلفٌن من الجهمٌة ونحوهم ممن ٌرى أن كثٌرا من نصوص المرآن محمولة  -٘

ال ٌكون المرآن أحسن تفسٌرا  -على لولهم-ر ما ٌفهم منها، فإذا على ؼٌر ظاهرها ولها معان ؼٌ
تفسٌرهم الذي حرفوا له المعانً تحرٌفا، لال  -على زعمهم-من ؼٌره، وإنما التفسٌر األحسن 

تعالى: }َوال ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إاِل ِجبْنَاَن بِاْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا{
(5). 

 ون على وجوههم ال على أرجلهم إلى جهنم إهانة لهم وتعذٌباً.بٌان أن المجرمٌن. ٌحشر -ٙ
 

 المرآن

                                                           

 .1ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔ(:ص2ٕٗٔفً الزهد) . وأحمد5ٕٕٙ/1(:صٙٗٔ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)

لال مالن بن دٌنار: "حدثنً فبلن أن عامرا مر فً الرحبة وإذا ذمً، ٌظلم، فؤلمى رداءه ثم لال: ال 
 [.5ٔ/ ٕحلٌة األولٌاء ،وٕٗٔ/٘أرى ذمة هللا تخفر وأنا حً، فاستنمذه".] تارٌخ اإلسبلم للذهبً:

ً، فمال جعفر بن سلٌمان: ثنا الجرٌري وٌروى أن سبب إرساله إلى الشام كونه أنكر وخلص هذا الذم
لال: لما سٌر عامر بن عبد هللا ٌعنً ابن عبد لٌس شٌعه إخوانه، وكان بظهر المربد، فمال: إنً داع فؤمنوا، لال: 
اللهم من وشى بً وكذب علً وأخرجنً من مصري وفرق بٌنً وبٌن إخوتً، فؤكثر ماله وولده، وأصح 

 [.5ٖٖ، وتارٌخ دمشك:5ٕ/ٕ، وحلٌة االولٌاء:ٕٗٔ/٘خ اإلسبلم للذهبً:جسمه، وأطل عمره". ]انظر: تارٌ
 .ٕٙٗ/ٖمجموع رسابل ابن رجب: (ٖ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕٕٙ/1(:ص1ٗٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕ٘انظر: تفسٌر السعدي: (1)
 .1ٕ٘انظر: تفسٌر السعدي: (5)
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ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَا َمعَهُ أََخاهُ َهاُروَن َوِزًٌرا ) ( فَمُْلنَا اْذَهبَا إِلَى اْلمَْوِم الَِّذٌَن ٖ٘}َولَمَْد آتَ
ْرنَاُهْم تَْدِمًٌرا )  [ٖٙ - ٖ٘فرلان : ({ ]الَٖٙكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا فََدمَّ

 التفسٌر:
ولمد آتٌنا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون معٌنًا له، فملنا لهما: اذهبا إلى فرعون ولومه 
الذٌن كذَّبوا بدالبل ربوبٌتنا وألوهٌتنا، فذهبا إلٌهم، فَدَعواهم إلى اإلٌمان باهلل وطاعته وعدم 

 عظًٌما.اإلشران به، فكذَّبوهما، فؤهلكناهم إهبلًكا 
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب{ ]الفرلان : لوله تعالى:  [، أي:" ولمد آتٌنا موسى ٖ٘}َولَمَْد آتَ
 .(ٔ)التوراة"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوعد مشركً لومه على كفرهم باهلل،  لال الطبري:" 

حّل بمن كان لبلهم من األمم المكذّبة وتكذٌبهم رسوله وٌخّوفهم من حلول نممته بهم، نظٌر الذي ٌ
نَا{ ٌا دمحم }ُموَسى اْلِكتَاَب{، ٌعنً: التوراة كالذي آتٌنان من الفرلان" ٌْ رسلها }َولَمَْد آتَ
(ٕ). 

ٌمول تعالى متوعداً من كذّب رسولَه دمحماً ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ،  لال ابن كثٌر:" 
ابه وألٌم عذابه ، مما أحله باألمم الماضٌة من مشركً لومه ومن خالفه، ومحذرهم من عم
 .(ٖ)المكذبٌن لرسله، فبدأ بذكر موسى ، علٌه السبلم"

[، أي:" وجعلنا معه أخاه ٖ٘}َوَجعَْلنَا َمعَهُ أََخاهُ َهاُروَن َوِزًٌرا{ ]الفرلان : لوله تعالى: 
 .(ٗ)هارون معٌنًا له"

 .(٘)ٌعنً: معٌنا وظهٌرا" لال الطبري:" 
 .(ٙ)وجعل معه أخاه هارون وزٌرا ، أي : نبًٌا ُمَوازرا ومإٌداً وناصراً" كثٌر:"لال ابن  
وذلن لبل أن تنزل علٌهما التوراة ثم نزلت علٌهما بعد فمال: }ولمد آتٌنا  لال ٌحٌى:" 

 .(2)[ التوراة، وفرلانها حبللها وحرامها"1ٗموسى وهارون الفرلان{ ]األنبٌاء: 
ما «: الوزر»: الذي ٌرجع إلٌه وٌتحصن برأٌه، و-ً اللؽةف-« الوزٌر» لال الزجاج:" 

[، أي: ال ملجؤ ٌوم المٌامة وال ٌٔٔلتجؤ إلٌه وٌعتصم به، ومنه لوله: }َكبلَّ اَل َوَزَر{ ]المٌامة : 
 .(1)منجا إال لمن رحم هللا عز وجل"

[، أي:" فملنا لهما: ٖٙاتِنَا{ ]الفرلان : }فَمُْلنَا اْذَهبَا إِلَى اْلمَْوِم الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَ لوله تعالى: 
اذهبا إلى فرعون ولومه الذٌن كذَّبوا بدالبل ربوبٌتنا وألوهٌتنا، فَدَعواهم إلى اإلٌمان باهلل 

 .(5)وطاعته وعدم اإلشران به"
ٌمول: فملنا لهما: اذهبا إلى فرعون ولومه الذٌن كذبوا بإعبلمنا  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)وأدلتنا"

 .(ٔٔ)ٌعنً: فرعون ولومه" ٌحٌى:"لال 
 .(ٕٔ)ٌعنً: به فرعون ولومه، والذٌن مسخوا لردة وخنازٌر" لال الزجاج:" 
ْرنَاُهْم تَْدِمًٌرا{ ]الفرلان : لوله تعالى:  [، أي:" فكذَّبوهما، فؤهلكناهم إهبلًكا ٖٙ}فََدمَّ
 .(ٔ)عظًٌما"

                                                           

 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٙ-1ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .2ٙ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .2ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٕٔ)
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ق الذي أهلكهم به كموله: أي: فكذبوهما }فدمرناهم تدمٌرا{، ٌعنً: الؽر لال ٌحٌى:" 
[ ، من المعذبٌن بالؽرق فً الدنٌا ولهم النار فً 1ٗ}فكذبوهما فكانوا من المهلكٌن{ ]المإمنون: 

 .(ٕ)اآلخرة"
 .(ٖ)فذهبا فكذبوهما فدمرناهم حٌنبذ" لال الطبري:أي:" 
ٌِْهْم َوِلْلكَ  لال ابن كثٌر:"  ُ َعلَ َر َّللاَّ افِِرٌَن أَْمثَالَُها { ] دمحم : فكذبهما فرعون وجنوده، فـ } َدمَّ
ٔٓ" ](ٗ). 
 

 المرآن
ُسَل أَْغَرْلنَاُهْم َوَجعَْلنَاُهْم ِللنَّاِس آٌَةً َوأَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن َعَذا ا َكذَّبُوا الرُّ بًا أَِلًٌما }َولَْوَم نُوحٍ لَمَّ

 [7ٖ({ ]الفرلان : 7ٖ)
 التفسٌر:

ومن كذب رسوال فمد كذب الرسل جمٌعًا. وجعلنا  وأؼرلنا لوم نوح بالطوفان حٌن كذَّبوه.
 إؼرالهم للناس عبرة، وجعلنا لهم ولمن سلن سبٌلهم فً التكذٌب ٌوم المٌامة عذابًا موجعًا.

ُسَل أَْؼَرْلنَاُهْم{ ]الفرلان :   ا َكذَّبُوا الرُّ [، أي:" وأؼرلنا لوم 2ٖلوله تعالى:}َولَْوَم نُوحٍ لَمَّ
 .(٘)"-ومن كذب رسوال فمد كذب الرسل جمٌعًا -وهنوح بالطوفان حٌن كذَّب

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ولوم نوح لما كذبوا رسلنا، ورّدوا علٌهم ما جاءوهم  
 .(ٙ)به من الحّك، أؼرلناهم بالطوفان"

نزل الماء من السماء أربعٌن ٌوما، ونبع من األرض أربعٌن ٌوما، حتى  لال السمعانً:" 
 .(2)ا بحرا"صارت الدنٌا كله

 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: حٌن }كذبوا الرسل{، ٌعنً: نوحا وحده" 
ً ، علٌه السبلم ، ومن  لال ابن كثٌر:"  وكذلن فعَل بموم نوح حٌن كذّبوا رسوله نوحا

كذب برسول فمد كذب بجمٌع الرسل ؛ إذ ال فرق بٌن رسول ورسول ، ولو فرض أن هللا بعث 
ُسَل { ، ولم ٌبعث  ا َكذَّبُوا الرُّ إلٌهم كل رسول فإنهم كانوا ٌكذبونه ؛ ولهذا لال : } َولَْوَم نُوحٍ لَمَّ

 نوح فمط ، ولد لبث فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاماً ، ٌدعوهم إلى هللا ، وٌحذرهم نمَمه إلٌهم إال
، فما آمن معه إال للٌل. ولهذا أؼرلهم هللا جمٌعا ، ولم ٌَبك منهم أحد ، ولم ٌبك على وجه 

 .(5)األرض من بنً آدم سوى أصحاب السفٌنة فمط "
كذبوا ؼٌر نوح أٌضا لموله }الرسل{، ٌدل هذا اللفظ أن لوم نوح لد  لال الزجاج:" 

وٌجوز أن ٌكون }الرسل{، ٌعنى به: نوح وحده، ألن من كذب بنبى فمد كذب بجمٌع األنبٌاء، 
ألنة مخالؾ لؤلنبٌاء، ألن األنبٌاء ٌإمنون باهلل وبجمٌع رسله، وٌجوز أن ٌكون ٌعنى به الواحد، 

لواحد أنت ممن ٌنفك الدراهم، أي ممن وٌذكر لفظ الجنس كما ٌمول الرجل للرجل ٌنفك الدرهم ا
 .(ٓٔ)نفمته من هذا الجنس، وفبلن ٌركب الدواب، وإن لم ٌركب إال واحدة"

[، أي:" وجعلنا إؼرالهم للناس 2ٖلوله تعالى:}َوَجعَْلنَاُهْم ِللنَّاِس آٌَةً{ ]الفرلان :  
 .(ٔٔ)عبرة"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓ/ٗتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٙ-2ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)لال مماتل:" ٌعنى: عبرة" 
 .(ٕ)تؽرٌمنا إٌاهم وإهبلكنا عظة وعبرة للناس ٌعتبرون بها"لال الطبري:" ٌمول: وجعلنا  
 .(ٕ)بها"

ا َطؽَى اْلَماُء َحَمْلنَاُكْم  لال ابن كثٌر:"  أي : عبرة ٌعتبرون بها ، كما لال تعالى : } إِنَّا لَمَّ
[. أي : وأبمٌنا لكم من ٕٔ - ٔٔفًِ اْلَجاِرٌَِة * ِلنَْجعَلََها لَُكْم تَْذِكَرةً َوتَِعٌََها أُذٌُن َواِعٌَةٌ { ] الحالة : 

السفن ما تركبون فً لَُجج البحار ، لتذكروا نعمة هللا علٌكم فً إنجابكم من الؽرق ، وَجْعلكم من 
 .(ٖ)ذّرٌة َمن آمن به وَصّدق أمره"

[، أي:" وجعلنا لهم ولمن سلن 2ٖلوله تعالى:}َوأَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن َعَذابًا أَِلًٌما{ ]الفرلان :  
 .(ٗ)هم فً التكذٌب ٌوم المٌامة عذابًا موجعًا"سبٌل

 .(٘)لال مماتل:" ٌعنى: وجٌعا" 
لال الطبري:" ٌمول: وأعددنا لهم من الكافرٌن باهلل فً اآلخرة عذابا ألٌما، سوى الذي  

 .(ٙ)حّل بهم من عاجل العذاب فً الدنٌا"
 

 المرآن
ّسِ َولُُرونًا  ٌَْن َذِلَن َكثًٌِرا )}َوَعاًدا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ  [8ٖ({ ]الفرلان : 8ٖبَ

 التفسٌر:
وأهلكنا عاًدا لوم هود، وثمود لوم صالح، وأصحاب الببر وأمًما كثٌرة بٌن لوم نوح وعاد وثمود 

، ال ٌعلمهم إال هللا.  وأصحاب الرّسِ
{ ]الفرلان :   ّسِ نا عاًدا لوم [، أي:" وأهلك1ٖلوله تعالى:}َوَعاًدا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ

 .(2)هود، وثمود لوم صالح، وأصحاب الببر"
 .(1)لال الطبري: ٌمول: " ودمرنا أٌضا عادا وثمود وأصحاب الرّس" 
{، أي: المعدن. لال النابؽة الجعدىّ   ّسِ لال أبو عبٌدة:" }أَْصحاَب الرَّ

(5): 
 سبمت إلى فرط ناهل ... تنابلة ٌحفرون الّرساسا

 .(ٓٔ)المعادن"«: الّرساس»و
 .(ٔٔ)هو كل حفر احتفر كالمبر والمعدن والببر"«: الرس»لال المرطبً:" 
عند أهل اللؽة: كل ببر ؼٌر مطوٌة.. وٌروى أنهم لتلوا نبٌهم « الرس»لال النحاس:"  

 .(ٕٔ)ورسوه فً ببر، أي: دسوه فٌها"
}أَصحاَب الَرّس{، ٌعنً: أصحاب البنات، وأزد شنوءة ٌسّمون  لال ابو احمد السامري:" 

 .(ٖٔ)البنٌن: الرّس"
ّسِ »واختلفوا فً   ، على ألوال:«أَْصَحاب الرَّ

                                                           

 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖ/ ٖٔوعجزه فى اللسان )رسس( والمرطبً  ٙ/ 5ٔفى الطبري  1ٔ/ ٔوالجمهرة  2٘دٌوانه ص (5)
 .2٘/ٕمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٖ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .2ٕ/٘معانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٖاللؽات فً المرآن: (ٖٔ)
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أحدها: أنهم لوم كانوا ٌعبدون شجرة، فبعث هللا إلٌهم نبٌا من ولد ٌهوذا بن ٌعموب، فحفروا له 
 .(ٔ)ببرا وألموه فٌها، فهلكوا، لاله علً بن أبً طالب

الثانً: أنهم لوم كان لهم نبً ٌمال له: حنظلة بن صفوان، فمتلوا نبٌهم فؤهلكهم هللا، لاله سعٌد بن 
 . (ٕ)جبٌر

الثالث: أنهم كانوا أهل ببر ٌنزلون علٌها، وكانت لهم مواش، وكانوا ٌعبدون األصنام، فبعث هللا 
 .(ٖ)بمنازلهم، لاله وهب بن منبهإلٌهم شعٌبا، فتمادوا فً طؽٌانهم، فانهارت الببر، فخسؾ بهم و

الرابع: أنهم الذٌن لتلوا حبٌبا النجار، لتلوه فً ببر لهم، وهو الذي لال: }ٌَا لَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلٌَن{ 
 .(ٗ)[، لاله السديٕٓ]ٌس : 
ولال عكرمة:" كان الرّس ببرا رسُّوا فٌها نبٌهم" 

(٘) . 
 .(ٙ)الّرس"ولال ابن عباس:" هً ببر كانت تسمى  
 .(2)ولال ابن عباس:" ببر بؤذربٌجان" 
 .(1)ولال مجاهد:" الّرّس ببر كان علٌها لوم" 
 .(5)لال لتادة:" أصحاب الرس كانوا أهل فلح وآبار كانوا علٌها" 
 .(ٓٔ)كل نهر وببر هو رس" لال جعفر بن دمحم:" 
 .(ٔٔ)اه الثعلبً. حكهو األخدود الذي حفروه« الرس»أصحاب األخدود، و أنهمالخامس: 

 
، وابن (ٕٔ)السادس : أنهم لوم لتلوا نبٌهم وأكلوه، وأول من عمل السحر نساإهم، لاله الكلبً

 .(ٖٔ)السابب
 .(ٗٔ)الرّس: لرٌة من ثمود. وهذا لول ابن عباسأن السابع: 
 .(ٙٔ)، وعكرمة(٘ٔ)الرّس: لرٌة من الٌمامة ٌمال لها: الفلج. وهذا لول لتادةالثامن: أن 
لوم كانوا ٌستحسنون لنسابهم السحك، وكان نساإهم كلهم «: أصحاب الرس»أن التاسع: 

 .(2ٔ)سحالات. رواه جعفر بن دمحم عن أبٌه
من أشراط الساعة أن ٌستكفً الرجال »عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(1ٔ)«بالرجال والنساء بالنساء وذلن السحك
س{ كانتا أمتٌن فبعث هللا إلٌهما نبٌا واحدا شعٌبا وعذبهما هللا بعذابٌن. أن }أصحاب الرالعاشر: 

 .(5ٔ)وهذا مروي عن لتادة

                                                           

 .ٕٖٔ/ٖ، وانظر: زاد المسٌر:ٖ٘ٔ/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖ، وانظر: زاد المسٌر:ٖٗٔ/2ذكره الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .2ٕٓ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٓ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕ٘ٙ/1(:ص2ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٓ/5ٔاخرجه الطبري: (1)
 .5ٕ٘ٙ/1(:ص2ٙٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 . ذكره دون اإلسناد.5ٕ٘ٙ/1تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .ٙٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ؾ، لد اختلطضعٌ –ابن السابب . ؤٕٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .5ٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٖ/ٖٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٖٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (2ٔ)
 .1ٖٔ/2اخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (1ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:صٖٙ٘انظر: تفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (5ٔ)
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لال ٌحٌى: بلؽنً أن الذي أرسل إلٌهم شعٌب، وأنه أرسل إلى أهل مدٌن وإلى أهل  
الرس جمٌعا، ولم ٌبعث نبً إلى أمتٌن ؼٌره فٌما مضى، وبعث النبً إلى الجن واإلنس 

 .(ٔ)كلهم"
والصواب من المول فً ذلن، لول من لال: هم لوم كانوا على ببر، وذلن  لال الطبري:" 

 :(ٕ)أن الّرّس فً كبلم العرب: كّل محفور مثل الببر والمبر ونحو ذلن؛ ومنه لول الشاعر
ساسا   َسبَْمَت إلى فَرٍط باِهٍل ... تنابِلٍَة ٌَْحِفُروَن الّرِ

أعلم لوما كانت لهم لصة بسبب حفرة، ذكرهم هللا فً كتابه إال ٌرٌد أنهم ٌحِفرون المعادن، وال 
{ فإنا سنذكر خبرهم إن شاء  ّسِ أصحاب األخدود، فإن ٌكونوا هم المعنٌٌن بموله: }َوأَْصَحاَب الرَّ
هللا إذا انتهٌنا إلى سورة البروج، وإن ٌكونوا ؼٌرهم فبل نعرؾ لهم خبرا، إال ما جاء من جملة 

وم َرسوا نبٌهم فً حفرة، إال ما حدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا سلمة، عن ابن الخبر عنهم أنهم ل
َل النَّاِس ٌَدُخُل الَجنَّةَ ٌَْوَم »إسحاق، عن دمحم بن كعب المرظً، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  إِنَّ أَوَّ

إلى أهل لرٌة فلم ٌإمن ِمْن أهلها وذلن أن هللا تبارن وتعالى بعث نبٌا «. الِمٌَاَمِة اْلعَْبُد األْسَودُ 
ًّ علٌه السبلم، فحفروا له ببرا فؤلموه فٌها،  أحد إال ذلن األسود، ثم إن أهل المرٌة عدوا على النب
ثم أطبموا علٌه بحجر ضخم، لال: وكان ذلن العبد ٌذهب فٌحتطب على ظهره، ثم ٌؤتً بحطبه 

لن الببر، فٌرفع تلن الصخرة، فٌعٌنه هللا فٌبٌعه، فٌشتري به طعاما وشرابا، ثم ٌؤتً به إلى ذ
علٌها، فٌدلً إلٌه طعامه وشرابه، ثم ٌعٌدها كما كانت، لال: فكان كذلن ما شاء هللا أن ٌكون. ثم 
إنه ذهب ٌوما ٌحتطب، كما كان ٌصنع، فجمع حطبه، وحزم حزمته وفرغ منها؛ فلما أراد أن 

أذنه سبع سنٌن نابما. ثم إنه هّب فتمطى، ٌحتملها وجد ِسنة، فاضطجع فنام، فضرب هللا على 
فتحّول لشمة اآلخر، فاضطجع، فضرب هللا على أذنه سبع سنٌن أخرى. ثم إنه هّب فاحتمل 
حزمته، وال ٌحسب إال أنه نام ساعة من نهار، فجاء إلى المرٌة فباع حزمته، ثم اشترى طعاما 

كانت فٌه فالتمسه فلم ٌجده، ولد وشرابا كما كان ٌصنع ثم ذهب إلى الحفرة فً موضعها التً 
كان بدا لمومه فٌه بداء، فاستخرجوه وآمنوا به وصّدلوه، لال: فكان النبً علٌه السبلم ٌسؤلهم عن 
، فؤهّب هللا األسود من نومته بعد  ًّ ذلن األسود ما فعل؟ فٌمولون: ما ندري، حتى لبض هللا النب

ُل َمْن ٌَْدُخُل الَجنَّةَ  إِنَّ »ذلن، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ، ؼٌر أن هإالء فً هذا الخبر «َذلَن األْسوَد ألوَّ
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص أنهم آمنوا بنبٌهم واستخرجوه من حفرته، فبل ٌنبؽً أن ٌكونوا  ٌذكر دمحم بن كعب عن النب

{ ألن هللا أخبر عن أصحاب الّرّس أنه دم ّسِ رهم تدمٌرا، إال أن المعنٌٌن بموله: }َوأَْصَحاَب الرَّ
ٌكونوا دمروا بؤحداث أحدثوها بعد نبٌهم الذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به، فٌكون ذلن 

 .(ٖ)وجها"
ٌَْن ذَِلَن َكثًٌِرا{ ]الفرلان :   [، أي:" وأمًما كثٌرة بٌن لوم نوح 1ٖلوله تعالى:}َولُُرونًا بَ

، ال ٌعلمهم إال هللا" وعاد وثمود وأصحاب الرّسِ
(ٗ). 

ٌناها لكم أمما كثٌرة"  لال الطبري:" ٌمول: ودمرنا بٌن أضعاؾ هذه األمم التً سمَّ
(٘). 

 .(ٙ)لال ٌحٌى: أي: وأهلكنا لرونا، أمما، أمة بعد أمة }بٌن ذلن كثٌرا{ " 
لال المرطبً:" أي: أمما ال ٌعلمهم إال هللا بٌن لوم نوح وعاد. وثمود وأصحاب  
 .(ٔ)الرس"

                                                           

 .1ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
البٌت للنابؽة الجعدي )اللسان: رسس( . والفرط بالتحرٌن: الموم ٌتمدمون إلى الماء لبل الورود، فٌهٌبون لهم (ٕ)

لهم األرسال والدالء، وٌملبون الحٌاض، وٌستمون لهم )عن اللسان( . والباهل: المتردد ببل عمل. والتنابلة جمع 
هو الرجل المصٌر. ولعله كناٌة عن البطء والعجز عن العمل. والرساس جمع رس، وهً تنبل، بوزن َجْعفَر، و

 .الببر المدٌمة أو المعدن )المنجم تستخرج منه المعادن كالحدٌد ونحوه
 .2ٕٔ-2ٕٓ/5ٔتفسٌرالطبري: (ٖ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
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أن رجبل لال: "ٌا رسول هللا: أنبً كان آدم؟ لال: نعم مكلم، لال:  أبً أمامة الباهلًعن 
 .(ٕ)كم بٌنه وبٌن نوح؟ لال: عشرة لرون، لال كم كان بٌن نوح وإبراهٌم؟ لال: عشرة لرون"

لال ابن عباس:" كان بٌن آدم وبٌن نوح عشرة لرون كل أمة منهم على شرٌعة من 
 .(ٗ)وروى عن عكرمة نحوه .(ٖ)الحك"

كان بٌن موسى وعٌسى صلى هللا علٌهما أربعمابة سنة وكان بٌن عٌسى  ادة:"لال لت
وبٌن دمحم صلى هللا علٌهما ستمابة سنة وبٌن نوح وآدم صلى هللا علٌهما ألؾ دار وبٌن نوح 
إبراهٌم صلى هللا علٌهما ألؾ دار وبٌن إبراهٌم وبٌن موسى صلى هللا علٌهما وسلم ألؾ دار 

 .(٘)ة"ٌعنى ألؾ دار، ألؾ سن
 .(ٙ)عن عثمان بن عطاء، عن أبٌه لال: "بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبٌن آدم تسعة وأربعون أبا"

 .(2)كان بٌن موسى وعٌسى ألؾ نبً" لال األعمش:"
 .(1)ما وجدنا أحدا ٌعرؾ ما وراء معد بن عدنان" لال عروة بن الزبٌر:"

لال: للت ٌا رسول هللا كم المرن؟ لال:  دمحم بن الماسم الطابً، "أن عبد هللا بن بسرعن  
 .(ٓٔ)وروي، عن أبً سلمة بن عبد الرحمن نحو ذلن .(5)مابة سنة"
عن زرارة بن أوفى لال: "المرن عشرون ومابة سنة، بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لرن كان  

 .(ٔٔ)آخرهم ٌزٌد بن معاوٌة"
ًّ بن أبً رافع مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   لال: "خلفت بالمدٌنة عمً ممن عن جعفر بن عل

ًّ رضً هللا  ٌفتً على أن المرن سبعون سنة". وكان عمه عبٌد هللا بن أبً رافع كاتب عل
 .(ٕٔ)عنه"

 .(ٖٔ)المرن: سبعون سنة " لال لتادة:" 
 .(ٗٔ)المرن: ستون سنة" ولال الحسن:" 

 .(٘ٔ)"المرن: أربعون سنة ولال إبراهٌم:"
 .(ٙٔ)دٌنار: "سؤلت الحسن، عن المرن، فمال: عشرون سنة"مالن بن ولال  
وعن الربٌع بن خٌثم، " اشتكى فمٌل له: أال تتداوى فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد أمر به؟ لال:  

لمد هممت بذلن ثم فكرت فٌما بٌنً وبٌن نفسً فإذا عاد وثمود وأصحاب الرس ولرونا بٌن ذلن 
رصا على جمع المال، فكان فٌهم أطباء، فبل الناعت منهم بمً وال كثٌرا كانوا أكثر وأشد ح

 .(2ٔ)المنعوت، فؤبى أن ٌتداوى فما مكث إال خمسة أٌام حتى مات، رحمه هللا"
 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص1ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص1ٗٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . ذكره دون السند.5ٕٙٙ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗ)
 .52ٕٙ/1(:ص1٘ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .52ٕٙ/1(:ص1ٙٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .52ٕٙ/1(:ص12ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .52ٕٙ/1(:ص11ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕ٘ٙ/1(:ص22ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 . ذكره دون السند.5ٕ٘ٙ/1انظر تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٓٔ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص21ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص25ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص1ٓٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٙٙ/1(:ص1ٕٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 ٖٗ/ٖٔ.ذكره المرطبً فً التفسٌر: (2ٔ)
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 [9ٖ({ ]الفرلان : 9ٖ}َوُكالًّ َضَرْبنَا لَهُ اْْلَْمثَاَل َوُكالًّ تَبَّْرنَا تَتْبًٌِرا )
 التفسٌر:

لهم الحجج، ووضَّحنا لهم األدلة، وأزحنا األعذار عنهم، ومع ذلن لم ٌإمنوا، وكل األمم بٌَّنَّا 
 فؤهلكناهم بالعذاب إهبلًكا.

[، أي:" وكبلً من هإالء بٌّنا لهم 5ٖلوله تعالى:}َوُكبلًّ َضَرْبنَا لَهُ اأْلَْمثَاَل{ ]الفرلان :  
الحجج، ووضحنا لهم األدلة إِعذاراً وإِنذارا"
(ٔ). 

 .(ٕ)ٌعنً: من ذكر ممن مضى، }ضربنا له األمثال{، أي: خوفناهم" لال ٌحٌى: " 
ٌمول تعالى ذكره: وكل هذه األمم التً أهلكناها التً سمٌناها لكم أو لم  لال الطبري:" 

نسمها ضربنا له األمثال ٌمول: مثلنا له األمثال ونبهناها على حججنا علٌها، وأعذرنا إلٌها بالعبر 
 .(ٖ)ة إال بعد اإلببلغ إلٌهم فً المعذرة"والمواعظ، فلم نهلن أم

 .(ٗ)كّل لد أعذر هللا إلٌه، ثم انتمم منه" لال لتادة:" 
 .(٘)[، أي:" فؤهلكناهم بالعذاب إهبلًكا"5ٖلوله تعالى:}َوُكبلًّ تَبَّْرنَا تَتْبًٌِرا{ ]الفرلان :  
دمرناهم بالعذاب وكل هإالء الذٌن ذكرنا لكم أمرهم استؤصلناهم، ف لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)إبادة، وأهلكناهم جمٌعا"
 .(2)لال ٌحٌى: " أفسدنا فسادا، ٌعنً إهبلكه األمم السالفة بتكذٌبها رسلها" 
 .(1)لال أبو عبٌدة:" أي: أهلكنا واستؤصلنا" 
ابن ُجَرٌج، لوله: "}َوُكبل تَبَّْرنَا تَتْبًٌِرا{، لال: بالعذاب"عن  

(5). 
 .(ٓٔ)تبر هللا كبل بعذاب تتبٌرا" لال الحسن:" 
 .(ٔٔ)أضللنا الذٌن أضلهم، لم ٌنتفعوا من دٌنهم بشًء" ولال ابن زٌد:" 
 .(ٕٔ)تتبٌر بالنبطٌة" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 

 المرآن
َكانُوا اَل ٌَْرُجوَن نُُشوًرا }َولَمَْد أَتَْوا َعلَى اْلمَْرٌَِة الَّتًِ أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء أَفَلَْم ٌَُكونُوا ٌََرْونََها بَْل 

 [ٓٗ({ ]الفرلان : ٓٗ)
 التفسٌر:

التً « سدوم»ٌمرون فً أسفارهم على لرٌة لوم لوط، وهً لرٌة « مكة»ولمد كان مشركو 
 أُهِلكت بالحجارة من السماء، فلم ٌعتبروا بها، بل كانوا ال ٌرجون معاًدا ٌوم المٌامة ٌجازون فٌه.

[، أي:" ولمد ٓٗتَْوا َعلَى اْلمَْرٌَِة الَّتًِ أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َولَمَْد أَ  
التً أُهِلكت « سدوم»ٌمرون فً أسفارهم على لرٌة لوم لوط، وهً لرٌة « مكة»كان مشركو 

 .(ٖٔ)بالحجارة من السماء"

                                                           

 .ٕٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .2ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .2٘/ٕمجاز المرآن: (1)
 .2ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .52ٕٙ/1(:ص5ٔٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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المرٌة التً لال الطبري:ٌمول:" ولمد أتى هإالء الذٌن اتخذوا المرآن مهجورا على  
أمطرها هللا مطر السوء وهً سدوم، لرٌة لوم لوط. ومطر السوء: هو الحجارة التً أمطرها 

 .(ٔ)هللا علٌهم فؤهلكهم بها"
الحجارة التً رموا « مطر السوء»لال ٌحٌى: " }ولمد أتوا{، ٌعنً: مشركً العرب، و 

 .(ٕ)بها من السماء"
ٌعنً : لوم لوط ، وهً سدوم ومعاملتها التً أهلكها هللا بالملب ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرٌَن { ]  وبالمطر الحجارة من سجٌل ، كما لال تعالى : } َوأَْمَطْرنَا َعلَ
ٌِْهْم ُمْصبِِحٌَن * َوبِاللَّ 2ٖٔالشعراء :  وَن َعلَ ٌِْل أَفبَل تَْعِملُوَن { ] الصافات : [، ولال } َوإِنَُّكْم لَتَُمرُّ
[ ولال } َوإِنَُّهَما لَبِإَِماٍم ُمبٌٍِن { ] 2ٙ[ ولال تعالى : } َوإِنََّها لَبَِسبٌٍِل ُمِمٌٍم { ] الحجر : 1ٖٔ - 2ٖٔ

 .(ٖ)["25الحجر : 
 .(ٗ)لال عطاء:" وأما المرٌة التً أمطرت مطر السوء: فمرٌة لوط" 
وا على المرٌة التً أمطرت مطر السوء{، لال: "حجارة، وهً عن ابن جرٌج: "}ولمد أت 

 .(٘)لرٌة لوم لوط، واسمها سدوم"
لال ابن عباس: " خمس لرٌات فؤهلن هللا أربعة، وبمٌت الخامسة، واسمها صعوة. لم 
تهلن صعوة. كان أهلها ال ٌعملون ذلن العمل، وكانت سدوم أعظمها، وهً التً نزل بها لوط، 

ان إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص ٌنادي نصٌحة لهم: ٌا سدوم، ٌوم لكم من هللا، أنهاكم أن تعرضوا ومنها بعث. وك
 .(ٙ)لعموبة هللا، زعموا أن لوطا ابن أخً إبراهٌم صلوات هللا علٌهما "

لال أبو رجاء: "سمعت الحسن لرأ: }ولمد أتوا على المرٌة التً أمطرت مطر السوء{،  
 .(2)م والمدٌنة"لال: هً وهللا بٌن الشا

[، أي:" أفلم ٌكونوا فً أسفارهم ٌرونها ٓٗلوله تعالى:}أَفَلَْم ٌَُكونُوا ٌََرْونََها{ ]الفرلان :  
 .(1)فٌعتبروا بما حلَّ بؤهلها من العذاب والنكال بسبب تكذٌبهم لرسولهم ومخالفتهم ألوامر هللا؟"

بهم، أي بلى لد أتوا علٌها ورأوها، لال ٌحٌى: " فٌتفكروا وٌحذروا أن ٌنزل بهم ما نزل  
{ { ]الصافات: 1ٖٔ{ وباللٌل أفبل تعملون }2ٖٔمثل لوله: }وإنكم لتمرون علٌهم مصبحٌن }

ٖٔ2-ٖٔ1"](5). 
أو لم ٌكن هإالء المشركون الذٌن لد أتوا على المرٌة التً أمطرت  لال الطبري: ٌمول:" 

هللا بتكذٌب أهلها رسلهم، فٌعتبروا  مطر السوء ٌرون تلن المرٌة، وما نزل بها من عذاب
 .(ٓٔ)وٌتذكروا، فٌراجعوا التوبة من كفرهم وتكذٌبهم دمحما ملسو هيلع هللا ىلص"

أي : فٌعتبروا بما َحّل بؤهلها من العذاب والنكال بسبب تكذٌبهم بالرسول  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)ومخالفتهم أوامر هللا "

 .(ٕٔ)تركهم االتعاظ واالعتبار" لال الصابونً:" وهذا توبٌٌخ لهم على 
[، أي:" بل كانوا ال ٌرجون ٓٗلوله تعالى:}بَْل َكانُوا اَل ٌَْرُجوَن نُُشوًرا{ ]الفرلان :  

 .(ٔ)معاًدا ٌوم المٌامة ٌجازون فٌه"

                                                           

 .2ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .51ٕٙ/1(:ص5ٕٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٕ-2ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .51ٕٙ/1(:ص5ٖٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٖٗ-1ٕٗ/ٔم:تفسٌر ٌحٌى بن سبل (5)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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ٌعنً : المارٌن بها من الكفار ال ٌعتبرون ألنهم ال ٌرجون نشوراً ، أي :  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)معاًدا ٌوم المٌامة "

ما كذّبوا دمحما فٌما جاءهم به من عند هللا، ألنهم لم ٌكونوا رأوا ما  لال الطبري: ٌمول:" 
الممات، ٌعنً حّل بالمرٌة التً وصفت، ولكنهم كذّبوه من أجل أنهم لوم ال ٌخافون نشوًرا بعد 

أنهم ال ٌولنون بالعماب والثواب، وال ٌإمنون بمٌام الساعة، فٌردعهم ذلن عما ٌؤتون من 
 .(ٖ)معاصً هللا"
 .(ٗ)عن لتادة لوله: "}ال ٌرجون{، أي: ال ٌخافون بعثا وال حسابا" 

 [:ٓٗ-ٖ٘فوابد اآلٌات:]
 لٌها.بٌان سنة هللا تعالى فً إهبلن األمم بعد اإلنذار واإلعذار إ -ٔ
 بٌان عالبة المكذبٌن وما حل بهم من دمار وعذاب. -ٕ
ٌِْه َوَسلََّم وما جاء به وهً تكذٌبهم بالبعث  -ٖ بٌان علة تكذٌب لرٌش للرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 والجزاء فلهذا لم تنفعهم المواعظ ولم تإثر فٌهم العبر.
 

 المرآن
ُ َرُسواًل )}َوإَِذا َرأَْوَن إِْن ٌَتَِّخذُونََن إِالَّ  ( إِْن َكاَد لٌَُِضلُّنَا َعْن آِلَهتِنَا ُٔٗهُزًوا أََهذَا الَِّذي بَعََث َّللاَّ

ٌَْها َوَسْوَف ٌَْعلَُموَن ِحٌَن ٌََرْوَن اْلعََذاَب َمْن أََضلُّ َسبٌِاًل ) ({ ]الفرلان : ٕٗلَْواَل أَْن َصبَْرنَا َعلَ
ٗٔ - ٕٗ] 

 التفسٌر:
استهزإوا بن لابلٌن: أهذا الذي ٌزعم أن هللا بعثه  -أٌها الرسول  -وإذا رآن هإالء المكذبون 

رسوال إلٌنا؟ إنه لارب أن ٌصرفنا عن عبادة أصنامنا بموة حجته وبٌانه، لوال أن ثَبَتْنا على 
 عبادتها، وسوؾ ٌعلمون حٌن ٌرون ما ٌستحمون من العذاب: َمن أضل دٌنًا أهم أم دمحم؟ 

َِّخذُونََن إاِلَّ ُهُزًوا{ ]الفرلان :   [، أي:" وإِذا رآن ٔٗلوله تعالى:}َوإَِذا َرأَْوَن إِْن ٌَت
المشركون ٌا دمحم ما ٌتخذونن إِال موضع هزء وسخرٌة"
(٘). 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وإذا رآن هإالء المشركون الذٌن  لال الطبري:" 
 .(ٙ)م، ما ٌتخذونن إال سخرٌة ٌسخرون منن"لصصت علٌن لصصه

 .(2)ما ٌتَّخذونن إالَّ مهزوءاً به" لال الواحدي: أي:" 
لال دمحم بن إسحاق:" لال أبو جهل ٌوما وهو ٌهزأ برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به من الحك  

ونكم فٌها تسعة عشر وأنتم ٌا معشر لرٌش ٌزعم دمحم أن جنود هللا الذٌن ٌعذبونكم فً النار وٌحبس
أكثر الناس عددا وكثرة أفٌعجزكم مابة رجل منكم عن رجل منهم؟ فؤنزل هللا عز وجل فً ذلن 
من لوله: }وما جعلنا أصحاب النار إال مبلبكة وما جعلنا عدتهم إال فتنة للذٌن كفروا{، إلى آخر 

 .(1)المصة"
  ُ [، أي:" لابلٌن: أهذا الذي ٌزعم َٔٗرُسواًل{ ]الفرلان : لوله تعالى:}أََهَذا الَِّذي بَعََث َّللاَّ

 .(5)أن هللا بعثه رسوال إلٌنا؟"
 .(ٔ)لال الزجاج:" المعنى ٌمولون: أهذا الذي بعث هللا إلٌنا رسوال" 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .51ٕٙ/1(:ص5٘ٔ٘ٔ(، )5ٗٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .21ٓالوجٌز: (2)
 .51ٕٙ/1(:ص5ٙٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
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 .(ٕ)لالوا هذا على طرٌك االستهزاء" لال السمعانً:" 
كما لال : } َولَمَِد  -هللا  لبَّحهم -أي : على سبٌل التنمص واالزدراء  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب { ] الرعد :  ٌُْت ِللَِّذٌَن َكفَُروا ثُمَّ أََخْذتُُهْم فََك  .(ٖ)["ٕٖاْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن فَؤَْملَ
وهذا استصؽار، وبعث هللا رسوال وإخراجه فً معرض التسلٌم  لال الزمخشري:" 

حود واإلنكار سخرٌة واستهزاء، ولو لم ٌستهزءوا لمالوا: أهذا الذي واإللرار، وهم على ؼاٌة الج
 .(ٗ)زعم أو ادعى أنه مبعوث من عند هللا رسوال"

ٌَْها{ ]الفرلان :   [، أي:" إنه ٕٗلوله تعالى:}إِْن َكاَد لٌَُِضلُّنَا َعْن آِلَهتِنَا لَْواَل أَْن َصبَْرنَا َعلَ
 .(٘)حجته وبٌانه، لوال أن ثَبَتْنا على عبادتها" لارب أن ٌصرفنا عن عبادة أصنامنا بموة

ٌمولون إذا رأوه: لد كاد هذا ٌضلنا عن آلهتنا التً نعبدها، فٌصّدنا عن  لال الطبري:" 
 .(ٙ)عبادتها لوال صبرنا علٌها، وثبوتنا على عبادتها"

ٌعنون : أنه كاد ٌثنٌهم عن عبادة أصنامهم ، لوال أن صبروا وتجلدوا  لال ابن كثٌر:" 
 . (2)واستمروا على عبادتها "

لولهم: }إن كاد لٌضلنا{، دلٌل على فرط مجاهدة رسول هللا صلى هللا  لال الزمخشري:" 
علٌه وسلم فً دعوتهم، وبذله لصارى الوسع والطالة فً استعطافهم، مع عرض اآلٌات 

علٌهم حتى شارفوا بزعمهم أن ٌتركوا دٌنهم إلى دٌن اإلسبلم، لوال فرط لجاجهم  والمعجزات
 -ال من حٌث الصنعة -واستمساكهم بعبادة آلهتهم، ولوال فً مثل هذا الكبلم جار من حٌث المعنى

 .(1)مجرى التمٌٌد للحكم المطلك"
ٌَْها{، لال: ثبتنا علٌها" عن ابن ُجَرٌج، "}إِْن َكاَد لٌَُِضلُّنَا َعْن آِلَهتِنَا لَْوال  أَْن َصبَْرنَا َعلَ

(5). 
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، لال:" للت له: ما أكثر ما رأٌت لرٌشا أصابت من  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما كانت تظهر من عداوته؟ فمال: حضرتهم ولد إجتمع أشرافهم ٌوما فً الحجر 
 فمالوا ما رأٌنا مثل ما صبرنا علٌه من هذا الرجل لط، سفه أحبلمنا وشتم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكروا

آباءنا وعاب دٌننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لمد صبرنا منه على أمر عظٌم، أو كما لالوا فبٌنما 
ت فلما مر هم فً ذلن طلع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤلبل ٌمشً حتى استسلم الركن ثم مر بهم طابفا بالبٌ

بهم ؼمزوه ببعض المول، لال: فعرفت ذلن فً وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم مضى طابفا فلما مر بهم 
الثانٌة فؽمزوه بمثلها فولؾ ثم لال: أتسمعون ٌا معشر لرٌش أما والذي نفسً بٌده لمد جبتكم 

طابر والع وحتى إن  بالذبح فؤخذت الموم كلمته حتى ما منهم من رجل إال كؤنما على رأسه
أشدهم فٌه وضاءة لبل ذلن لٌرفؤه بؤفضل ما ٌجد من المول، حتى إنه لٌمول: انصرؾ ٌا أبا 
الماسم راشدا فو هللا ما كنت جهوال لال: فانصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى إذا كان الؽد، اجتمعوا فً 

ػ منكم وما بلؽكم منه حتى إذا بدأكم الحجر وأنا معهم فمال بعضهم لبعض: ذكرتم الرجل وما بل
بما تكرهون تركتموه فبٌنما هم فً ذلن طلع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فوثبوا إلٌه وثبة رجل واحد فؤحاطوا 
به ٌمولون له: أنت الذي تمول كذا وكذا، لما كان ٌبلؽهم من عٌب آلهتهم ودٌنهم لال: فٌمول 

م أنا الذي ألول ذلن، لال: فلمد رأٌت رجبل أخذ بمجمع ردابه لال: ولام أبو بكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: نع

                                                                                                                                                                      

 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٙكثٌر:تفسٌر ابن  (2)
 .1ٕٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 .2ٕٗ/5ٔاخرجه الطبري: (5)
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الصدٌك دونه ٌمول وهو ٌبكً: وٌلكم أتمتلون رجبل أن ٌمول ربً هللا، ثم انصرفوا عنه فطن 
 .(ٔ)"ذلن ألشد ما رأٌت لرٌشا بلؽت منه لط

[، أي:" ٕٗاْلعََذاَب َمْن أََضلُّ َسبٌِبًل{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوَسْوَؾ ٌَْعلَُموَن ِحٌَن ٌََرْوَن  
 .(ٕ)وسوؾ ٌعلمون حٌن ٌرون ما ٌستحمون من العذاب: َمن أضل دٌنًا أهم أم دمحم؟"

سٌبٌن لهم حٌن ٌعاٌنون عذاب هللا لد حّل بهم على عبادتهم اآللهة من  لال الطبري:" 
 .(ٖ)وهم"الراكب ؼٌر طرٌك الهدى، والسالن سبٌل الردى أنت أ

 .(ٗ)"عن الحسن: "}وسوؾ ٌعلمون{، لال: وعٌد 
وعٌد وداللة على أنهم ال ٌفوتونه وإن طالت مدة اإلمهال، وال بد  لال الزمخشري:" 

للوعٌد أن ٌلحمهم فبل ٌؽرنهم التؤخٌر، ولوله: }من أضل سبٌبل{، كالجواب عن لولهم إن كاد 
لٌضلنا ألنه نسبة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى الضبلل من حٌث ال ٌضل ؼٌره إال من هو ضال فً نفسه. 

 .(٘)"-لعنه هللا-من لول أبى جهل وٌروى أنه 
 

 المرآن
ٌِْه َوِكٌاًل ) ٌَْت َمِن اتََّخَذ إِلََههُ َهَواهُ أَفَؤَْنَت تَُكوُن َعلَ  [ٖٗ({ ]الفرلان : ٖٗ}أََرأَ

 التفسٌر:
متعجبًا إلى َمن أطاع هواه كطاعة هللا، أفؤنت تكون علٌه حفًٌظا حتى تردَّه  -أٌها الرسول  -انظر 

 إلى اإلٌمان؟
ٌَْت َمِن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ{ ]الفرلان :    -أٌها الرسول  -[، أي:" انظر ٖٗلوله تعالى:}أََرأَ

 .(ٙ)متعجبًا إلى َمن أطاع هواه كطاعة هللا"
 .(2)لال ابن لتٌبة:" ٌمول: ٌتبع هواه وٌدع الحك، فهو له كاإلله" 
ٌَْت{ ٌا دمحم } لال الطبري:"  َمِن اتََّخَذ إِلََههُ{ شهوته التً ٌهواها ٌعنً تعالى ذكره: }أََرأَ

وذلن أن الرجل من المشركٌن كان ٌعبد الحجر، فإذا رأى أحسن منه رمى به، وأخذ اآلخر 
 .(1)ٌعبده، فكان معبوده وإلهه ما ٌتخٌره لنفسه"

من كان فً طاعة الهوى فً دٌنه ٌتبعه فً كل ما ٌؤتى وٌذر ال  لال الزمخشري:" 
ٌصؽى إلى برهان. فهو عابد هواه وجاعله إلهه، فٌمول لرسوله هذا الذي ال ٌتبصر دلٌبل وال 

 .(5)ٌرى معبودا إال هواه كٌؾ تستطٌع أن تدعوه إلى الهدى"
 .(ٓٔ)عن الحسن: "}أرأٌت من اتخذ إلهه هواه{، لال: ال ٌهوى شٌبا إال إتبعه" 
 .(ٔٔ)لال الحسن:" ذلن المنافك نصب هواه فما هوى من شًء ركبه" 
ذلن الكافر اتخذ إلهه بؽٌر هدى من هللا وال برهان وأضله هللا على علم  لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)ٌمول: أضله فً سابك علمه"
لال لتادة:" وهللا لكلما هوي شٌبا ركبه وكلما اشتهى شٌبا أتاه ال ٌحجزه، عن ذلن ورع  
 .(ٔ)وال تموى"

                                                           

 .55ٕٙ-51ٕٙ/1(:52ٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .51ٕٙ/1(:51ٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٔؼرٌب المرىن: (2)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٕ/ٖالكشاؾ: (5)
 .2ٕٓٓ/1(:صٕٔٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓٓ/1(:صٕٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٓٓ/1(:صٕٓٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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من الدهر فً الجاهلٌة، فإذا  كان الرجل ٌعبد الحجر األبٌض زمانا لال ابن عباس:" 
 .(ٖ).  وروى، عن سعٌد بن جبٌر نحو ذلن(ٕ)وجد حجرا أحسن منه ٌعبد اآلخر وٌترن األول"

األنصاب التً كان أهل الجاهلٌة ٌعبدونها وٌؤتونها وٌعظمونها، كان  لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)أحدهم ٌحمله معه، فإذا رأى أحسن منه أخذه، وألمى هذا"

ولٌل أٌضا: }من اتخذ إلهه هواه{، أي: أطاع هواه وركبه فلم ٌبال عالبة  لال الزجاج:" 
 .(٘)ذلن"

ٌِْه َوِكٌبًل{ ]الفرلان :   [، أي:" أفؤنت تكون علٌه حفًٌظا ٖٗلوله تعالى:}أَفَؤَْنَت تَُكوُن َعلَ
 .(ٙ)حتى تردَّه إلى اإلٌمان؟"

أفتتوكل علٌه وتجبره على اإلسبلم وتمول ال بد أن تسلم شبت أو  لال الزمخشري:" 
ٌِْهْم بَِجبَّار{ ]ق :  وال إكراه فً الدٌن؟ وهذا كموله: -أبٌت ٌِْهْم ٘ٗ}َوَما أَْنَت َعلَ [، }لَْسَت َعلَ

ٌِْطٍر{ ]الؽاشٌة :   .(2)["ٕٕبُِمَص
 .(1)عن لتادة لوله: "}وكٌبل{، لال: ناصرا" 
 .(5)أي: كفٌبل. ولٌل: حافظا"لال ابن لتٌبة:"  
 .(ٓٔ)لال الزجاج:" أي: حفٌظا" 
 .(ٔٔ)أفؤنت تكون ٌا دمحم على هذا حفٌظا فً أفعاله مع عظٌم جهله؟" لال الطبري:ٌمول:" 
علٌه كفٌل تحفظه من اتباع هواه وعبادة من ٌهوى من دون  ٌمول: أفؤنت لال البؽوي:" 

 .(ٕٔ)هللا؟ أي: لست كذلن"
ً فً هوى نفسه، كان دٌنَه  لال ابن كثٌر:"  أي: مهما استحسن من شًء ورآه حسنا

َ ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن  ومذهبَه ، كما لال تعالى:} أَفََمْن ُزٌَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنًا فَإِنَّ َّللاَّ
ٌِْهْم َحَسَراٍت{ ]فاطر :  ٌِْه [؛ ول1ٌََشاُء فبَل تَْذَهْب نَْفُسَن َعلَ هذا لال هاهنا:} أَفَؤَْنَت تَُكوُن َعلَ

 . (ٖٔ)َوِكٌبل{"
 .(ٗٔ)فً بعض اآلثار: "ما من معبود فً السماء واألرض أعظم من الهوى" 

 .(٘ٔ)وعن بعضهم لال: "هو الطاؼوت األكبر"
 .(2ٔ)آٌة المتال" (ٙٔ)لال الكلبً: "نسختها

 
 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٓٓ/1(:صٖٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .55ٕٙ/1(:ص55ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 . ذكره دون سند.55ٕٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ٖٕاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٕ/ٖالكشاؾ: (2)
 .2ٕٓٓ/1(:صٕٗٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٖٔؼرٌب المرىن: (5)
 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٙ/ٙتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٕٔ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٕٔ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 أي: هذه اآلٌة. (ٙٔ)
 .1ٙ/ٙحكاه عنه البؽوي فً التفسٌر: (2ٔ)
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({ ٗٗأَْو ٌَْعِملُوَن إِْن ُهْم إِالَّ َكاْْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسبٌِاًل )}أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم ٌَْسَمعُوَن 
 [ٗٗ]الفرلان : 
 التفسٌر:

أم تظن أن أكثرهم ٌسمعون آٌات هللا سماع تدبر، أو ٌفهمون ما فٌها؟ ما هم إال كالبهابم فً عدم 
 االنتفاع بما ٌسمعونه، بل هم أضل طرٌمًا منها.

[، أي:" أم تظن أن ْٗٗم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم ٌَْسَمعُوَن أَْو ٌَْعِملُوَن{ ]الفرلان : لوله تعالى:}أَ  
 .(ٔ)أكثرهم ٌسمعون آٌات هللا سماع تدبر، أو ٌفهمون ما فٌها؟"

}أَْم تَْحَسُب{ ٌا دمحم أن أكثر هإالء المشركٌن }ٌَْسَمعُوَن{ ما ٌتلى  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٕ)ٌَْعِملُوَن{ ما ٌعاٌنون من حجج هللا، فٌفهمون" علٌهم، فٌعون }أَوْ 

 .(ٖ)ال ٌسمعون الهدى وال ٌبصرونه وال ٌعملونه" لال ابن عباس:" 
هذه منمطعة، معناه: بل أتحسب كؤن هذه المذمة أشد من التً « أم» لال الزمخشري:" 

تمدمتها حتى حمت باإلضراب عنها إلٌها وهً كونهم مسلوبً األسماع والعمول، ألنهم ال ٌلمون 
 .(ٗ)إلى استماع الحك أذنا وال إلى تدبره عمل"

ما هم إال كالبهابم فً عدم  [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنعَاِم{ ]الفرلان :  
 .(٘)االنتفاع بما ٌسمعونه"

لال الزجاج:" معناه: ما هم إال كاألنعام فً للة التمٌٌز فٌما جعل دلٌبل لهم من اآلٌات  
 .(ٙ)والبرهان"
 .(2)ٌمول: ما هم إال كالبهابم التً ال تعمل ما ٌمال لها، وال تفمه" لال الطبري:" 
 .(1)نعام التً هً مثل فً الؽفلة والضبلل"مشبهٌن باأل لال الزمخشري:" 
مثل الذٌن كفروا كمثل البعٌر والحمار والشاة، إن للت لبعضهم: كّل.  لال ابن عباس:" 

لم ٌعلم ما تمول ؼٌر أنه ٌسمع صوتن، كذلن الكافر إن أمرته بخٌر أو نهٌته، عن شر ووعظته 
 .(5)لم ٌعمل ما تمول، ؼٌر أنه ٌسمع صوتن"

[، أي:" بل هم أضل طرٌمًا من ٗٗتعالى:}بَْل ُهْم أََضلُّ َسبٌِبًل{ ]الفرلان : لوله  
 .(ٓٔ)األنعام"
بل هم من البهابم أضّل سبٌبل ألن البهابم تهتدي لمراعٌها، وتنماد  لال الطبري:" 

ألربابها، وهإالء الكفرة ال ٌطٌعون ربهم، وال ٌشكرون نعمة من أنعم علٌهم، بل ٌكفرونها، 
 .(ٔٔ)من خلمهم وبرأهم" وٌعصون
أي : أسوأ حاال من األنعام السارحة ، فإن تلن تعمل ما خلمت له ،  لال ابن كثٌر:" 

وهإالء خلموا لعبادة هللا وحده ال شرٌن له ، وهم ٌعبدون ؼٌره وٌشركون به ، مع لٌام الحجة 
 . (ٕٔ)علٌهم ، وإرسال الرسل إلٌهم "

}ثُمَّ  هللا وتسجد له وهم كما لال هللا عز وجل: لال الزجاج:" ألن: األنعام تسبح بحمد 
ًَ َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ لَْسَوة{ ]البمرة :   .(ٔ)["2ٗلََسْت لُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد َذِلَن فَِه

                                                           

 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓٓ/1(:صٕ٘ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٕ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٕ/ٖالكشاؾ: (1)
 .2ٕٓٓ/1(:ص2ٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ألن األنعام تنماد ألربابها التً تعلفها وتتعهدها، وتعرؾ من ٌحسن  لال الزمخشري:" 
إلٌها ممن ٌسًء إلٌها، وتطلب ما ٌنفعها وتجتنب ما ٌضرها وتهتدى لمراعٌها ومشاربها، 
وهإالء ال ٌنمادون لربهم، وال ٌعرفون إحسانه إلٌهم من إساءة الشٌطان الذي هو عدوهم، وال 

المنافع، وال ٌتمون العماب الذي هو أشد المضار والمهالن، وال ٌطلبون الثواب الذي هو أعظم 
 .(ٕ)ٌهتدون للحك الذي هو المشرع الهنى والعذب الروى"

 .(ٖ)عن مماتل بن حٌان لوله: "}أضل سبٌبل{، ٌمول: أخطؤ السبٌل" 
 [:ٗٗ-ٔٗفوابد اآلٌات:]

ٌِْه َوَسلََّم ٌبللً فً   سبٌل الدعوة من سخرٌة به واستهزاء.بٌان ما كان الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌتجاهل اإلنسان الضال الحك وٌنكره حتى إذا عاٌن العذاب عرؾ ما كان ٌنكر، وآمن بما  -ٕ

 كان ٌكفر.
هداٌة اإلنسان ممكنة حتى إذا كفر بعمله وآمن بشهوته وعبد هواه تعذرت هداٌته وأصبح  -ٖ

 أضل من الحٌوان وأكثر خسراناً منه.
 

 المرآن
ٌِْه َدِلٌاًل ) }أَلَمْ  لَّ َولَْو َشاَء لََجعَلَهُ َساِكنًا ثُمَّ َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَ ٌَْف َمدَّ الّظِ ( ثُمَّ ٘ٗتََر إِلَى َربَِّن َك

ٌْنَا لَْبًضا ٌَِسًٌرا )  [ٙٗ - ٘ٗ({ ]الفرلان : ٙٗلَبَْضنَاهُ إِلَ
 التفسٌر:

ألم تر كٌؾ مدَّ هللا الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ ولو شاء لجعله ثابتًا مستمًرا ال 
تزٌله الشمس، ثم جعلنا الشمس عبلمة ٌُستََدلُّ بؤحوالها على أحواله، ثم تَمَلََّص الظل ٌسًٌرا 

عظمته، وأنه ٌسًٌرا، فكلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نمصانه. وذلن من األدلة على لدرة هللا و
 وحده المستحك للعبادة دون سواه. 

{ ]الفرلان :   لَّ ٌَْؾ َمدَّ الّظِ [، أي:" ألم تر كٌؾ مدَّ هللا ٘ٗلوله تعالى:}أَلَْم تََر إِلَى َربَِّن َك
 .(ٗ)الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟"

لال لال ابن لتٌبة:" امتداد الظل ما بٌن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. كذلن  
[، أي: ال ٖٓالمفسرون، وٌدلن علٌه أٌضا لوله فً وصؾ الجنة: }َوِظّلٍ َمْمُدوٍد{ ]الوالعة: 

 .(٘)شمس فٌه، كؤنه ما بٌن هذٌن الولتٌن"
 .(ٙ)ٌمول: ما بٌن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس" لال ابن عباس:" 
 .(2)مّده ما بٌن صبلة الصبح إلى طلوع الشمس" لال ابن عباس:" 
 .(1)مّده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس" رمة:"لال عك 
 .(5)الظّل: ما بٌن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٓٔ)ظّل الؽداة لبل أن تطلع الشمس" لال مجاهد:" 
معنى }ألم تر{:ألم تعلم، وهذا من رإٌة الملب، وٌجوز أن ٌكون ههنا من  لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)لمعنى: ألم تر كٌؾ مد الظل ربن! واألجود أن ٌكون بمعنى: ألم تعلم"رإٌة العٌن، وٌكون ا
                                                                                                                                                                      

 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٕ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٓٔ/1(:ص1ٕٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٔٔتاوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .2ٕ٘/5ٔأخهرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕ٘/5ٔأخهرجه الطبري: (2)
 .2ٕ٘/5ٔأخهرجه الطبري: (1)
 .2ٕ٘/5ٔأخهرجه الطبري: (5)
 .2ٕ٘/5ٔأخهرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٓ/ٗمعانً المرآن: (ٔٔ)
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لال الفخر الرازي:" المخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول علٌه السبلم بحسب  
ظاهر اللفظ ولكن الخطاب عام فً المعنى، ألن الممصود من اآلٌة بٌان نعم هللا تعالى بالظل، 

أنه ٌجب تنبههم لهذه النعمة وتمكنهم من االستدالل بها على وجود وجمٌع المكلفٌن مشتركون فً 
 .(ٔ)الصانع"
[، أي:" ولو شاء لجعله ثابتًا مستمًرا ال ٘ٗلوله تعالى:}َولَْو َشاَء لََجعَلَهُ َساِكنًا{ ]الفرلان :  

 .(ٕ)تزٌله الشمس"
 .(ٖ)ى ٌوم المٌامة"لو شاء لجعل الظل دابما ال ٌزول إل -تبارن وتعالى -لال مماتل:" ٌمول 
 .(ٖ)المٌامة"
ٌمول: ولو شاء لجعله دابما ال ٌزول، ممدودا ال تذهبه الشمس، وال  لال الطبري:" 
 .(ٗ)تنمصه"
 .(٘)لال ابن لتٌبة:" أي: مستمرا دابما حتى ٌكون كظل الجنة الذي ال تنسخه الشمس" 
 .(ٙ)عن ابن عباس، لوله: "}َولَْو َشاَء لََجعَلَهُ َساِكنًا{، ٌمول: دابما" 
 .(2)دابما ال ٌزول" لال ابن زٌد:" 
 .(1)ال تصٌبه الشمس وال ٌزول" لال مجاهد:" 
ٌِْه َدِلٌبًل{ ]الفرلان :   [، أي:" ثم جعلنا الشمس عبلمة ٘ٗلوله تعالى:}ثُمَّ َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَ

 .(5)ٌُستََدلُّ بؤحوالها على أحواله"
ٌمول جّل ثناإه: ثم دللناكم أٌها الناس بنسخ الشمس إٌاه عند طلوعها  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)علٌه، أنه خْلك من خلك ربكم، ٌوجده إذا شاء، وٌفنٌه إذا أراد"
لال ابن لتٌبة:" ٌمول: لما طلعت الشمس دلت علٌه وعلى معناه. وكّل األشٌاء تعرؾ  

عرفت الظلمة، ولوال الحك ما عرؾ  بؤضدادها، فلوال الشمس ما عرؾ الظل، ولوال النور ما
ٌِْن لَعَلَُّكْم  ٍء َخلَْمنا َزْوَج ًْ الباطل. وهكذا سابر األلوان والّطعوم، لال هللا عز وجل: }َوِمْن ُكّلِ َش

[، ٌرٌد به ضدٌن: ذكرا وأنثى، وأسود وأبٌض، وحلوا وحامضا، 5ٗتََذكَُّروَن{ ]الذارٌات: 
 .(ٔٔ)وأشباه ذلن"
: لوال أن الشمس تطلع علٌه ، لما عرؾ ، فإن الضد ال ٌعرؾ إال  أي لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)بضده"
 .(ٖٔ)لبضه حٌن تطلع" لال أبو مالن:" 
 .(ٗٔ)المبض للظل" لال الحسن:" 
ٌِْه َدِلٌبل{، ٌمول: طلوع الشمس"  عن ابن عباس، لوله: "}ثُمَّ َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَ

(ٔ٘). 
ٌِْه َدِلٌبل{، لال: تحوٌه"عن مجاهد :"}ثُمَّ َجعَْلنَا   الشَّْمَس َعلَ

(ٔ). 

                                                           

 .ٗٙٗ/ٕٗمفاتبح الؽٌب: (ٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٔٔتاوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .2ٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٔٔ)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 . 2ٖٕٓ/1(:ص2ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
 . 2ٖٕٓ/1(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗٔ)
 .2ٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)أخرجت ذلن الظل فذهبت به" لال ابن زٌد:" 
ٌْنَا لَْبًضا ٌَِسًٌرا{ ]الفرلان :   [، أي:" ثم تَمَلََّص الظل ٌسًٌرا ٙٗلوله تعالى:}ثُمَّ لَبَْضنَاهُ إِلَ
 .(ٖ)ٌسًٌرا"
 .(ٗ){ أي : سهبل "أي : الظل ، ولٌل : الشمس. } ٌسٌرا  لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري: ٌمول:" ثم لبضنا ذلن الدلٌل من الشمس على الظّل إلٌنا لبضا خفٌا سرٌعا  

" ًّ بالفًء الذي نؤتً به بالعش
(٘). 

لال ابن لتٌبة:" ٌعنً: الّظل الممدود بعد ؼروب الشمس، وذلن أّن الشمس إذا ؼربت  
 .(ٙ)عاد الظل الممدود، وذلن ولت لبضه"

ً فشٌباً، وللٌبلً للٌبلً ال دفعة واحدة لببل تختل لال   الصابونً:أي:" أزلنا هذا الظلَّ شٌبا
 .(2)المصالح"
ٌْنَا لَْبًضا ٌَِسًٌرا{، لال: حوى الشمس الظّل"  عن مجاهد، لوله: "}ثُمَّ لَبَْضنَاهُ إِلَ

(1). 
 [، وجوه من التفسٌر:ٙٗلوله تعالى:}لَْبًضا ٌَِسًٌرا{ ]الفرلان : وفً  

 .(5)أحدها : معناه: سرٌعاً ، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)الثانً : سهبلً ، لاله أبو مالن
 .(ٗٔ)، وبه لال ابن لتٌبة(ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)الثالث : خفٌاً ، لاله مجاهد

ألن الظل بعد ؼروب الشمس ال ٌذهب كلّه دفعة واحدة، وال ٌمبل الظبلم  لال ابن لتٌبة:" 
كلّه جملة، وإنما ٌمبض هللا جّل وعز ذلن الظل لبضا خفٌّا شٌبا بعد شًء، وٌعمب كّل جزء منه 
ٌمبضه بجزء من سواد اللٌل حتى ٌذهب كلّه، فدّل هللا عز وجل بهذا الوصؾ على لدرته ولطفه 

 .(٘ٔ)"س والظل واللٌل، لمصالح عباده وببلدهفً معالبته بٌن الشم
لال السدي:" ٌمول: لبضا خفٌا حتى ال ٌبمى فً األرض ظل إال تحت سمؾ أو تحت  

 .(ٙٔ)شجرة، ولد أظلت ما فوله"
 .(2ٔ)إن ما بٌن الشمس والظّل مثل الخٌط" لال مجاهد:" 
 .(1ٔ)هٌنا خفٌا. لاله الفراءالرابع: 

 .(5ٔ)لاله أٌوب بن موسىللٌبل للٌبل. الخامس: معناه: 

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .22ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .22ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .22ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .22ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .22ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
. بدون 1ٗٗ/ٔ، وحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:2ٖٕٓ/1(:صٖٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)

 سند.
 .ٖٕٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .5ٕٔانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (ٗٔ)
 .5ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (٘ٔ)
 .2ٖٕٓ/1(:صٖٕٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .22ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .1ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (1ٔ)
 .2ٖٕٓ/1(:صٕٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
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الٌسٌر: الفعٌل، من: الٌسر، وهو السهل الهٌن فً كبلم العرب. فمعنى  لال الطبري:" 
الكبلم إذ كان ذلن كذلن، ٌتوجه لما روي عن ابن عباس ومجاهد؛ ألن سهولة لبض ذلن لد 

 .(ٔ)تكون بسرعة وخفاء"
لع الشمس فٌما ذلن كله ظل الظل فٌما بٌن طلوع الفجر إلى أن تط:" الربٌع بن أنس لال 

تعالى لبضا ٌسٌرا حتى إذا زالت الشمس على  ثم جعلت الشمس علٌه دلٌبل، ثم لبضه الرب
نصؾ النهار كان فً انتماص إلى أن تؽرب الشمس لال: إن النهار اثنا عشر ساعة، فؤول 

أٌت شعاع الساعة ما بٌن طلوع الفجر إلى أن ترى شعاع الشمس، ثم إن الساعة الثانٌة إذا ر
الشمس إلى أن ٌضا اإلشراق، عند ذلن لم ٌبك من لرونها شًء وصفى لونها لال: فهو فٌما 
سمعنا إذا كنت فً أرض مستوٌة أو فً مكان ال ٌحول بٌنن وبٌنها شًء فإذا كانت بمدر ما 
ترٌن عٌنن لٌد رمحٌن فذلن أول الضحى وذلن أول ساعة من ساعات الضحى. ثم من بعد ذلن 

اعتٌن ثم ساعة السادسة حٌن نصؾ النهار، فإذا زالت الشمس، عن نصؾ النهار فتلن الضحى س
بَلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمس{ ساعة صبلة الظهر وهً التً لال هللا: }أَلِِم الصَّ
، ثم من بعد ذلن العشً (ٕ)

ساعتٌن ثم أن الساعة العاشرة هً مٌمات صبلة العصر لال: وهً اآلصال. لال هللا عز وجل: 
 .(ٗ)، ثم بعد ذلن ساعتٌن إلى اللٌل"(ٖ)}َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصٌبًل{

 
 المرآن

ٌَْل ِلبَاًسا َوالنَّْوَم ُسبَاتًا َوَجعََل النََّهاَر نُُشوًرا )  [7ٗ({ ]الفرلان : 7ٗ}َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اللَّ
 التفسٌر:

بلمه كما ٌستركم اللباس، وجعل النوم راحة وهللا تعالى هو الذي جعل لكم اللٌل ساتًرا لكم بظ
 ألبدانكم، وجعل لكم النهار؛ لتنتشروا فً األرض، وتطلبوا معاٌشكم.

ٌَْل ِلبَاًسا{ ]الفرلان :   [، أي:" وهللا تعالى هو الذي 2ٗلوله تعالى:}َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اللَّ
 .(٘)جعل لكم اللٌل ساتًرا لكم بظبلمه كما ٌستركم اللباس"

 .(ٙ)لال المرطبً:" ٌعنً: سترا للخلك ٌموم ممام اللباس فً ستر البدن" 
لال الطبري:" ألنه جعله لخلمه جنة ٌجتنون فٌها وٌسكنون، فصار لهم سترا ٌستترون  

 .(2)به، كما ٌستترون بالثٌاب التً ٌُكسونها"
 .(1)أي: تسكنون فٌه وهو مشتمل علٌكم" لال الزجاج:" 
ٌِْل إَِذا ٌَْؽَشى { ] اللٌل :  كثٌر:"لال ابن   [،  ٔأي : ٌلبس الوجود وٌُؽَشٌه، كما لال:} َواللَّ

ٌِْل إَِذا ٌَْؽَشاَها { ] الشمس :   .(5)["ٗولال: } َواللَّ
أي: من رحمته بكم ولطفه أن جعل اللٌل لكم بمنزلة اللباس الذي ٌؽشاكم،  لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)حتى تستمروا فٌه وتهدإوا بالنوم"
 .(ٔٔ)[، أي:" وجعل النوم راحة ألبدانكم"2ٗلوله تعالى:}َوالنَّْوَم ُسبَاتًا{ ]الفرلان :  
 .(ٕٔ)لال الطبري:" ٌمول: وجعل لكم النوم راحة تسترٌح به أبدانكم، وتهدأ به جوارحكم" 

                                                           

 .22ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .[21]اإلسراء : (ٕ)
 .[ٕٗ]األحزاب : (ٖ)
 .2ٕٓٗ-2ٖٕٓ/1(/صٖٖٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖ/ٖٔتفسٌرا لمرطبً: (ٙ)
 .21ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٕ/٘معانً المرآن: (1)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٗ٘تفسٌرا لسعدي: (ٓٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .21ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال المرطبً:" أي: راحة ألبدانكم بانمطاعكم عن األشؽال" 
لَْطعَا للحركة لراحة األبدان ، فإن األعضاء والجوارح تكل من :" أي : لال ابن كثٌر 

كثرة الحركة فً االنتشار بالنهار فً المعاٌش ، فإذا جاء اللٌل وسكن سكنت الحركات ، 
 .(ٕ)فاستراحت فحصل النوم الذي فٌه راحة البدن والروح معا "

فهم فضرهم ذلن ؼاٌة " فلوال اللٌل لما سكن العباد وال استمروا فً تصر لال السعدي: 
 .(ٖ)الضرر، ولو استمر أٌضا الظبلم لتعطلت علٌهم معاٌشهم ومصالحهم"

 [،، وجوه:2ٗوفً لوله تعالى:}َوالنَّْوَم ُسبَاتًا{ ]الفرلان :  
التمدد. ٌمال: سبتت المرأة شعرها، أي نمضته وأرسلته، ورجل «: السبات»أصل أحدها : أن 

للنوم سبات ألنه بالتمدد ٌكون، وفً التمدد معنى الراحة.  مسبوت، أي: ممدود الخلمة. ولٌل:
 .(ٗ)حكاه المرطبً
اإللامة فً المكان، فكؤن السبات السكون عن عن االضطراب والحركة، «: السَّبت»الثانً: أن 

 .(ٙ)، ومماتل(٘)اإلنسان مسبوت فٌه الٌعمل كؤنه مٌت، وهذا معنى لول ٌحٌى بن سبلمف
 .(2)رجل مسبوت، فٌه روح" ولال أبو عبٌدة:" 
المطع، فالنوم انمطاع عن االشتؽال، ومنه سبت الٌهود النمطاعهم عن «: السَّبت» الثالث : أن

 .(ٓٔ)، والزجاج(5)، وابن لتٌبة(1)األعمال فٌه. لاله ابن األعرابً
 ولال ابن األعرابً: فً لوله: }سباتاً{، أي:" لطعاً، والسَّبت: المطع، كؤنه إذا نام فمد

 .(ٔٔ)إنمطع عن الناس"
 .(ٕٔ)النابم مسبوت؛ ألنه انمطع عمله مع بماء الروح فٌه" لال السمعانً:" 
أن ٌنمطع عن الحركة والروح فً بدنه، أي: جعلنا نومكم «: السبات» لال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)راحة لكم"

: النوم، فٌكون معناه: وجعلنا نومكم نوما، -هاهنا-« الّسبات»فلٌس  لال ابن لتٌبة:"  
ولكن الّسبات: الراحة، أي: جعلنا النوم راحة ألبدانكم. ومنه لٌل: ٌوم السبت، ألن الخلك اجتمع 
فً ٌوم الجمعة، وكان الفراغ منه ٌوم السبت، فمٌل لبنً إسرابٌل: استرٌحوا فً هذا الٌوم، وال 

سّمً ٌوم السبت، أي ٌوم الراحة. وأصل السبت: التّمّدد، ومن تمّدد استراح. ومنه تعملوا شٌبا، ف
لٌل: رجل مسبوت، وٌمال: سبتت المرأة شعرها: إذا نمضته من العمص وأرسلته. لال أبو وجزة 

 :(ٗٔ)الّسعدي
 وإن سبّتته مال جثبل كؤنّه ... سدى وأثبلث من نواسج خثعما

 .(٘ٔ)بالتمّدد ٌكون. ومثل هذا كثٌر"ثم لد ٌسمى النوم سباتا، ألنه 

                                                           

 .1ٖ/ٖٔتفسٌرا لمرطبً: (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٗ٘تفسٌرا لسعدي: (ٖ)
 .1ٖ/ٖٔانظر: تفسٌرالمرطبً: (ٗ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕٕ/ٕمجاز المرآن: (2)
 .)سبت( 2ٖ/ ٕ)سبت(، وانظر: "لسان العرب"  1ٖٙ/ ٕٔانظر: تهذٌب اللؽة"  (1)
 .ٖٖٔانظر: ؼرٌب المرىن: (5)
 .2ٕٕ/٘انظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .)سبت( 2ٖ/ ٕ)سبت(، وانظر: "لسان العرب"  1ٖٙ/ ٕٔتهذٌب اللؽة" (ٔٔ)
 .ٖٕ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .2ٕٕ/٘معانً المرآن: (ٖٔ)
 .5ٓٗ/ 1، وتفسٌر البحر المحٌط: ٘ٔ/ ٕالبٌت ببل نسبة فً أمالً المرتضى:  (ٗٔ)
 .٘٘-ٗ٘تؤوٌل مشكل المرآن: (٘ٔ)
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ال ٌمال للراحة سبات، وال ٌمال: سبت بمعنى استراح، ومعنى  ولال ابن االنباري:" 
 .(ٔ)اآلٌة: وجعلنا نومكم لطعاً ألعماركم؛ ألن أصل السبت المطع"

لتنتشروا فً [، أي:" وجعل لكم النهار؛ 2ٗلوله تعالى:}َوَجعََل النََّهاَر نُُشوًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٕ)األرض، وتطلبوا معاٌشكم"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وجعل النهار ٌمظة وحٌاة من لولهم: نَشر المٌُت، كما  
 :(ٖ)لال األعشى

ا رأَْوا ... ٌا َعَجبا لْلَمٌِِّت النَّاِشر" َحتى ٌمُوَل النَّاُس ِممَّ
(ٗ). 

 [، وجهان:2ٗ{ ]الفرلان : وفً لوله تعالى:}َوَجعََل النََّهاَر نُُشوًرا 
هو بالنشر من الموت والنوم أحدهما : النتشار الروح بالٌمظة فٌه، مؤخوذ من: النشر والبعث، 

وهذا لول ابن جرٌر . (٘)«الحمد هلل الذي أحٌانا بعدما أماتنا وإلٌه النشور» :-ملسو هيلع هللا ىلص-ومنه لوله أشبه.
 .(ٙ)جرٌر الطبري

 .(5)، وبه لال ابن كثٌر(1)، ولتادة(2)معاٌشهم، لاله مجاهد الثانً : النتشار الناس فً
 .(ٓٔ)لمعاٌشهم ولحوابجهم ولتصرفهم" لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)ٌتفرلون فٌه ٌبتؽون الرزق" ولال السدي:" 
:" أي : ٌنتشر الناُس فٌه لمعاٌشهم ومكاسبهم وأسبابهم ، كما لال تعالى : } لال ابن كثٌر 

ٌَْل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُوا فٌِِه َوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن { ] المصص  َوِمْن َرْحَمتِِه َجعَلَ  لَُكُم اللَّ
 :2ٖ] (ٕٔ). 

" جعل النهار نشورا ٌنتشرون فٌه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم فٌموم  لال السعدي: 
 .(ٖٔ)بذلن ما ٌموم من المصالح"

 
 المرآن

ٌَْن ٌََدْي َرْحَمتِِه َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا ) }َوُهَو الَِّذي ٌَاَح بُْشًرا بَ ًَ 8ٗأَْرَسَل الّرِ ( ِلنُْحٌِ
ًَّ َكثًٌِرا ) ا َخلَْمنَا أَْنعَاًما َوأَنَاِس ٌْتًا َونُْسِمٌَهُ ِممَّ  [9ٗ - 8ٗ({ ]الفرلان : 9ٗبِِه بَْلَدةً َم

 التفسٌر:
التً تحمل السحاب، تبشر الناس بالمطر رحمة منه، وأنزلنا من السماء وهو الذي أرسل الرٌاح 

ماء ٌُتََطهَّر به؛ لنخرج به النبات فً مكان ال نبات فٌه، فٌحٌا البلد الجدب بعد موات، ونُْسمً 
 ذلن الماء ِمن َخْلِمنا كثًٌرا من األنعام والناس.

                                                           

 .، )سبت(12ٖ – 1ٖٙ/ ٕٔتهذٌب اللؽة: انظر:  (ٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
( وهو من لصٌدة ٔٗٔ)دٌوان طبعة الماهرة، بشرح الدكتور دمحم حسٌن البٌت ألعشى بنً لٌس بن ثعلبة (ٖ)

ٌهجو بها علممة بن عبلثة، وٌمدح عامر بن الطفٌل فً المنافرة التً جرت بٌنهما. ولبل البٌت لوله: لَو أْسنََدْت 
ٌْتًا إلى َصْدِرَها ... َعاَش َولَْم ٌَْنمَْل إلى لَابِرِ   َم

 .والبٌت كذلن فً )اللسان: نشر(
 .21ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .-رضً هللا عنه-(. من حدٌث البراء بن عازب 2ٕٔٔ(. والحدٌث رواه مسلم )ٕٖٔٙرواه البخاري )(٘)

 .فمد سمى النوم موتًا، واالستٌماظ حٌاة
 .25ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . 1ٗٗ/ٔ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:2ٖٕٓ/1(:صٖٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٓٗ/1(:صٖٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٗٔٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٓٗ/1(:ٖٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . بدون سند.1ٗٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔٔ)
 .ٗٔٔ/ٙر:تفسٌر ابن كثٌ (ٕٔ)
 .1ٗ٘تفسٌرا لسعدي: (ٖٔ)
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ٌَاَح بُشْ  ٌَْن ٌََدْي َرْحَمتِِه{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الّرِ [، أي:" وهو 1ًٗرا بَ
 .(ٔ)الذي أرسل الرٌاح التً تحمل السحاب، تبشر الناس بالمطر رحمة منه"

لال الطبري: ٌمول:" وهللا الذي أرسل الرٌاح الملمحة }بشرا{: حٌاة أو من الحٌا والؽٌث 
 .(ٕ)الذي هو منزله على عباده"

 .(ٖ)"بٌن ٌدي المطرتلمح السحاب  لال بحبى:"
" أي: هو وحده الذي رحم عباده وأدر علٌهم رزله بؤن أرسل الرٌاح  لال السعدي: 

مبشرات بٌن ٌدي رحمته وهو المطر فثار بها السحاب وتؤلؾ وصار كسفا وألمحته وأدرته بإذن 
آمرها والمتصرؾ فٌها لٌمع استبشار العباد بالمطر لبل نزوله ولٌستعدوا له لبل أن ٌفاجبهم دفعة 

 .(ٗ)واحدة"
:" وهذا أٌضا من لدرته التامة وسلطانه العظٌم ، وهو أنه تعالى ٌرسل ثٌرلال ابن ك 

الرٌاح مبشرات ، أي : بمجًء السحاب بعدها ، والرٌاح أنواع ، فً صفات كثٌرة من التسخٌر 
، فمنها ما ٌثٌر السحاب ، ومنها ما ٌحمله ، ومنها ما ٌسوله ، ومنها ما ٌكون بٌن ٌدي السحاب 

را ، ومنها م  .(٘)ا ٌكون لبل ذلن ٌَمُّم األرض ، ومنها ما ٌلمح السحاب لٌمطر"مبّشِ
 .(ٙ)}بٌن ٌدي رحمته{، استعارة ملٌحة، أى: لدام المطر" لال الزمخشري:"

 .(2)«الرٌح»ولرئ: 
[، أي:" وأنزلنا من السماء 1ٗلوله تعالى:}َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا{ ]الفرلان : 

ٌُتََطهَّر به"ماء 
(1). 

لال الطبري: " ٌمول: وأنزلنا من السحاب الذي أنشؤناه بالرٌاح من فولكم أٌها الناس ماء 
 .(5)طهورا"
:" أي : آلة ٌتطهر بها ، كالسَُّحور والولود وما جرى مجراه. فهذا أصح ما لال ابن كثٌر 

نً للمبالؽة أو التعدي ، فعلى ٌمال فً ذلن. وأما من لال : إنه فعول بمعنى فاعل ، أو : إنه مب
 .(ٓٔ)كل منهما إشكاالت من حٌث اللؽة والحكم ، لٌس هذا موضع بسطها ، وهللا أعلم"

" ٌطهر من الحدث والخبث وٌطهر من الؽش واألدناس، وفٌه بركة من  لال السعدي: 
الناس  بركته أنه أنزله لٌحًٌ به بلدة مٌتا فتختلؾ أصناؾ النوابت واألشجار فٌها مما ٌؤكل

 .(ٔٔ)واألنعام"
 .(ٕٔ)لال السدي:" للمإمنٌن ٌتطهرون به من األحداث والجنابة"

عن ثابت البنانً لال : "دخلت مع أبً العالٌة فً ٌوم مطٌر ، وطرق البصرة لذرة، 
فصلى ، فملت له ، فمال : } َوأَنزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا { لال : طهره ماء السماء"
(ٖٔ). 

سعٌد بن المسٌب فً هذه اآلٌة : "} َوأَنزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا {، لال : أنزله عن 
 .(ٗٔ)هللا ماًء طاهراً ال ٌنجسه شًء"

                                                           

 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .1ٗ٘تفسٌرا لسعدي: (ٗ)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٗ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٖانظر: الكشاؾ: (2)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .25ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٗ٘تفسٌرا لسعدي: (ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 . ٘ٔٔ/ٙرواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(ٖٔ)
 . ٘ٔٔ/ٙرواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(ٗٔ)
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وهً ببر ٌُلمَى  -وعن أبً سعٌد لال : "لٌل : ٌا رسول هللا ، أنتوضؤ من ببر بضاعة ؟ 
 .(ٔ)«"ور ال ٌنجسه شًءإن الماء طه»فمال :  -فٌها النَّتَن ، ولحوم الكبلب 
كل ماء نزل من السماء أو خرج من بحر أو أذٌب من ثلج أو برد فهو  لال الزجاج:"

 .(ٖ)" (ٕ)«هو الطهور ماإه الحل مٌتته»طهور، لال علٌه السبلم فً البحر: 
لما كان سمى األناسى من جملة ما أنزل له الماء، وصفه بالطهور  لال الزمخشري:"

إكراما لهم، وتتمٌما للمنة علٌهم، وبٌانا أن من حمهم حٌن أراد هللا لهم الطهارة وأرادهم علٌها أن 
ٌإثروها فً بواطنهم ثم فً ظواهرهم، وأن ٌرببوا بؤنفسهم عن مخالطة الماذورات كلها كما ربؤ 

 .(ٗ)بهم ربهم"
ٌْتًا{ ]الفرلان : لو ًَ بِِه بَْلَدةً َم [، أي:" لنخرج به النبات فً مكان ال 5ٗله تعالى:}ِلنُْحٌِ

 .(٘)نبات فٌه، فٌحٌا البلد الجدب بعد موات"
 .(ٙ)لال السمعانً:" أي: بلدا مٌتا، وإحٌاإه بإنبات النبات، وإخراج األشجار والثمار"

 .(2)مٌتا{: الٌابسة التً لٌس فٌها نبات"لال ٌحٌى:" }لنحًٌ به{ بالمطر، }بلدة 
 .(1)لال الطبري: " ٌعنً: أرضا لحطة عذٌة ال تنبت"

أي : أرضا لد طال انتظارها للؽٌث ، فهً هامدة ال نبات فٌها وال  لال ابن كثٌر:"
شًء. فلما جاءها الحٌا عاشت واكتست رباها أنواع األزاهٌر واأللوان ، كما لال تعالى : } فَإِذَا 

ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ بَِهٌجٍ { ] الحج : أَ  ٌَْها اْلَماَء اْهتَزَّ  .(5)["٘نزْلنَا َعلَ
ما أنزل هللا عز وجل من السماء لطرة إال كانت بها فً األرض عشبة أو  لال عكرمة:"
 .(ٓٔ)فً البحر لإلإة"

وا الماء، فمال خالد بن روي أن خالد بن ٌزٌد، كان عند عبد الملن بن مروان، فذكر
ٌزٌد: "منه من السماء ومنه ما ٌسمٌه الؽٌم من البحر فٌعذبه الرعد والبرق، وأما ما كان من 

 .(ٔٔ)البحر فبل ٌكون له نبات، وأما النبات فمما كان من السماء"
ًَّ َكثًٌِرا{ ]الفرلان :  ا َخلَْمنَا أَْنعَاًما َوأَنَاِس [، أي:" ونُْسمً ذلن 5ٗلوله تعالى:}َونُْسِمٌَهُ ِممَّ

 .(ٕٔ)الماء ِمن َخْلِمنا كثًٌرا من األنعام والناس"
 .(ٖٔ)لال السمعانً:" أي: نسمى بالماء أنعاما وأناسً كثٌرا"

أي : ولٌشرب منه الحٌوان من أنعام وأناسً محتاجٌن إلٌه ؼاٌة الحاجة  لال ابن كثٌر:"
ٌَْث ِمْن بَْعِد َما لَنَُطوا ، لشربهم وزروعهم وثمارهم ، كما لال تعالى : } َوهُ  َو الَِّذي ٌُنزُل اْلؽَ

ًُّ اْلَحِمٌُد { ] الشورى :  ِ 1َٕوٌَْنُشُر َرْحَمتَهُ َوُهَو اْلَوِل [ ولال تعالى : } فَاْنُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِة َّللاَّ

                                                           

( وسنن النسابً ٙٙوسنن الترمذي برلم )( ٙٙ( وسنن أبً داود برلم )٘ٔ/ٖ( والمسند )5/ٔاألم للشافعً )(ٔ)
 .(2ٗٔ/ٔالنسابً )

( ، والبٌهمى فى معرفة السنن 5ٖٗ، رلم 1ٖٕ/ٔ( ، والحاكم )21ٗ/ٖأخرجه البخارى فى التارٌخ الكبٌر )(ٕ)
رضً هللا -(. من حدٌث أبً هرٌرةٕ، رلم ٖ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: فى السنن الكبرى )2٘ٗ، رلم ٕٕٙ/ٔ)
 .-عنه
 .2ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .25ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٓٙ/1(:صٕٗٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓٙ/1(:صٕ٘ٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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ٌَْؾ ٌُْحًٌِ األْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ َذِلَن لَُمْحًٌِ اْلَمْوتَى َوُهوَ  ٍء لَِدٌٌر { ] الروم :  َك ًْ َعلَى ُكّلِ َش
٘ٓ"](ٔ). 

" أي: نسمٌكموه أنتم وأنعامكم، ألٌس الذي أرسل الرٌاح المبشرات وجعلها  لال السعدي: 
فً عملها متنوعات، وأنزل من السماء ماء طهورا مباركا فٌه رزق العباد ورزق بهابمهم، هو 

 .(ٕ)الذي ٌستحك أن ٌعبد وحده وال ٌشرن معه ؼٌره؟"
 .(ٖ)عن السدي لوله: "}أنعاما{، لال: الراعٌة"

، جمع: إنسى مثل: كرسً وكراسً، وٌجوز أن ٌكون جمع «أناسى» لال الزجاج:"
 .(ٗ)إنسان، وتكون الٌاء بدال من النون، األصل: أناسٌن بالنون، مثل: سراحٌن"

 فإن للت: لم خص األنعام من بٌن ما خلك من الحٌوان الشارب؟ لال الزمخشري:"
للت: ألن الطٌر والوحش تبعد فً طلب الماء فبل ٌعوزها الشرب، بخبلؾ األنعام: 
وألنها لنٌة األناسى، وعامة منافعهم متعلمة بها، فكان اإلنعام علٌهم بسمى أنعامهم كاإلنعام 

 بسمٌهم. 
 ام واألناسى ووصفها بالكثرة؟ فإن للت: فما معنى تنكٌر األنع

للت: معنى ذلن أن علٌه الناس وجلهم منٌخون بالمرب من األودٌة واألنهار ومنابع 
ال ٌعٌشهم إال ما ٌنزل هللا من  -وهم كثٌر منهم -الماء، فبهم ؼنٌة عن سمى السماء، وأعمابهم

الء المتبعدٌن من مظان رحمته وسمٌا سمابه، وكذلن لوله لنحًٌ به بلدة مٌتا ٌرٌد بعض ببلد هإ
 الماء. 

 فإن للت: لم لدم إحٌاء األرض وسمى األنعام على سمى األناسى؟ 
للت: ألن حٌاة األناسى بحٌاة أرضهم وحٌاة أنعامهم، فمدم ما هو سبب حٌاتهم وتعٌشهم 

 .(٘)على سمٌهم، وألنهم إذا ظفروا بما ٌكون سمٌا أرضهم ومواشٌهم، لم ٌعدموا سمٌاهم"
عباس:" ما عام بؤكثر مطرا من عام، أو لال: ماء، ولكن هللا ٌصرفه حٌث لال ابن 

 .(ٙ)["ٌٓ٘شاء. ولرأ هذه اآلٌة: }ولمد صرفناه بٌنهم لٌذكروا{ ]الفرلان: 
 .(2)، بالفتح«نسمٌه»ولرئ: 
 [:5ٗ-٘ٗفوابد اآلٌات:]

بالبعث  عرض األدلة الحسٌة على وجوب عبادة هللا تعالى وتوحٌده فٌها ووجوب اإلٌمان -ٔ
 والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضبلالً بعٌداً.

بٌان فابدة الظل إذ به تعرؾ ساعات النهار وبه ٌعرؾ ولت صبلة الظهر والعصر فولت  -ٕ
الظهر من بداٌة الفًء، أي زٌادة الظل بعد تولفه من النمصان عند ولوؾ الشمس فً كبد 

نى إذا دخل الظهر والظل أربعة ألدام أو ثبلثة أو السماء، وولت العصر من زٌادة الظل مثله بمع
ألل أو أكثر فإذا زاد مثله دخل ولت العصر فإن زالت الشمس على أربعة ألدام فالعصر ٌدخل 
 عندما ٌكون الظل ثمانٌة ألدام وإن زالت الشمس على ثبلثة ألدام فالعصر على ستة ألدام وهكذا.

مته فلم ٌخالطه شًء ٌؽٌر طعمه أو لونه أو رٌحه. خل ٕالماء الطهور وهو البالً على أصل -ٖ
 وبه ترفع األحداث وتؽسل النجاسات، وٌحرم منعه عمن احتاج إلٌه من شرب أو طهارة.

 
 المرآن

ٌْنَُهْم ِلٌَذَّكَُّروا فَؤَبَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكفُوًرا ) ْفنَاهُ بَ  [ٓ٘({ ]الفرلان : ٓ٘}َولَمَْد َصرَّ

                                                           

 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٗ٘تفسٌرا لسعدي: (ٕ)
 .2ٕٓٙ/1(:صٕٙٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٖالكشاؾ: (٘)
 .1٘ٗ/ٔرواه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (2)
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 التفسٌر:
ولمد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى؛ لٌذكر الذٌن أنزلنا علٌهم المطر نعمة هللا علٌهم، 

لٌرحمهم وٌسمٌهم،  -جل وعبل-فٌشكروا له، ولٌذكر الذٌن ُمنعوا منه، فٌسارعوا بالتوبة إلى هللا 
 فؤبى أكثر الناس إال جحوًدا لنعمنا علٌهم، كمولهم: مطرنا بنَْوء كذا وكذا. 

ٌْنَُهْم ِلٌَذَّكَُّروا{ ]الفرلان : لوله تعا  ْفنَاهُ بَ [، أي:" ولمد أنزلنا المطر على ٓ٘لى:}َولَمَْد َصرَّ
أرض دون أخرى؛ لٌذكر الذٌن أنزلنا علٌهم المطر نعمة هللا علٌهم، فٌشكروا له، ولٌذكر الذٌن 

 .(ٔ)لٌرحمهم وٌسمٌهم" -جل وعبل-ُمنعوا منه، فٌسارعوا بالتوبة إلى هللا 
ٌمول: " ولمد لسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من السماء طهورا لنحًٌ به الطبري:  لال 

المٌت من األرض بٌن عبادي، لٌتذكروا نعمً علٌهم، وٌشكروا أٌادي عندهم وإحسانً 
 .(ٕ)إلٌهم"
لال مماتل:" ٌعنً: المطر بٌن الناس ٌصرؾ المطر أحٌانا مرة بهذا البلد ومرة ببلد  

 .(ٖ)فٌوحده" -عز وجل -، }لٌذكروا{ فً صنعه فٌعتبروا فً توحٌد هللاآخر، فذلن التصرؾ
أي: صرفنا المطر بٌنهم لٌتفكروا فً نعم هللا علٌهم فٌه، وٌحمدوه على  لال الزجاج:" 
 .(ٗ)دلن"

أي : أمطرنا هذه األرض دون هذه ، وسمنا السحاب فمر على األرض  لال ابن كثٌر:" 
وتعداها وجاوزها إلى األرض األخرى ، فؤمطرتها وكفتها فجعلتها عذلا ، والتً وراءها لم 
ٌنزل فٌها لطرة من ماء ، وله فً ذلن الحجة البالؽة والحكمة الماطعة، أي : لٌذكروا بإحٌاء هللا 

لى إحٌاء األموات، والعظام الرفات، أو : لٌذكر من منع المَْطر أنما األرض المٌتة أنه لادر ع
 .(٘)أصابه ذلن بذنب أصابه ، فٌملع عما هو فٌه"

عن مجاهد، لوله: "}ولمد صرفناه بٌنهم{، لال: المطر ٌنزله فً األرض، وال ٌنزله فً  
 .(ٙ)األرض األخرى"

 .(2)هذه وٌمنع هذه"عن عكرمة، "}ولمد صرفناه بٌنهم{، لال: الؽٌث ٌسمً  
 .(1)المطر مرة هاهنا، ومرة هاهنا" لال ابن زٌد:" 
 .(5)وإن هللا عز وجل لسم هذا الرزق بٌن عباده وصرفه بٌنهم" لال لتادة:" 
ما عام بؤكثر مطرا من عام، ولكن هللا ٌصرفه بٌن خلمه؛ لال: ثم لرأ:  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)ولكنه ٌصرفه فً األرضٌن" . وفً رواٌة:"(ٓٔ)}ولمد صرفناه بٌنهم{"
لٌس عام بؤمطر من عام، ولكنه ٌصرفه،  ثم لال عبد هللا: }ولمد  لال عبدهللا بن مسعود:" 

 .(ٕٔ)صرفناه بٌنهم{"
كان جبرٌل ، علٌه السبلم ، فً موضع الجنابز ، فمال له النبً لال عمر مولى ؼفرة: " 
لال : فمال جبرٌل : ٌا نبً هللا ، هذا ملن « أعلم أْمَر السحاب ؟ٌا جبرٌل ، إنً أحب أن »ملسو هيلع هللا ىلص : 

 .(ٖٔ)"السحاب فسله. فمال : تؤتٌنا َصكان ُمَختَّمة : اسك ببلد كذا وكذا ، كذا وكذا لطرة

                                                           

 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٓٙ/1(:ص1ٕٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٓ2ٕ/1(:صٕٓ٘٘ٔاخجره ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 حدٌث مرسل". :"ٙٔٔ/ٙ. لال ابن كثٌر:2ٕٓٙ/1(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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ابن جابر: "سؤلت عطاء الخراسانً، عن لول هللا: }ولمد صرفناه بٌنهم لٌذكروا{، ولال  
}فبََل تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن  (ٔ٘}َولَْو ِشبْنَا لَبَعَثْنَا فًِ ُكّلِ لَْرٌٍَة نَِذًٌرا) ٌها:لال: المرآن أال ترى إلى لوله ف
 .(ٕ)"(ٔ)َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكبًٌِرا{

[، أي:" فؤبى أكثر الناس إال ٓ٘لوله تعالى:}فَؤَبَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكفُوًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٖ)جحوًدا لنعمنا علٌهم"

 .(ٗ)فً نعمه" -تعالى -لال مماتل:" ٌعنً: إال كفرا باهلل 
 .(٘)ٌمول: إال جحودا لنعمً علٌهم، وأٌادي علٌهم" لال الطبري:" 
وهم الذٌن ٌمولون: مطرنا بنوء كذا، أي: بسموط كوكب كذا،، كما ٌمول  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)المنجمون، فجعلهم هللا بذلن كافرٌن"
 .(2)أكثر الناس إال كفورا{، لال: لولهم فً األنواء"عن عكرمة: "}فؤبى  
لٌل لعكرمة: "ما كفرهم؟ لال: ٌمولون: مطرنا باألنواء، فؤنزل هللا فً الوالعة:  

بُوَن{ }َوتَْجعَلُوَن ِرْزلَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ
(1)"(5). 
إثر سماء كانت من اللٌل، خطبنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالحدٌبٌة، على »عن زٌد بن خالد، لال: 

فمال: أتدرون ماذا لال ربكم اللٌلة؟ للنا: هللا ورسوله أعلم، لال: أصبح من عبادي مإمن بً 
وكافر، فؤما من لال: مطرنا بفضل هللا ورحمته، فذلن مإمن بً، كافر بالكوكب، وأما من لال: 

 .(ٓٔ)«مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلن كافر بً، مإمن بالكوكب
ح مسلم ومسند اإلمام أحمد، عن أبً مالن األشعري أن النبً صلى هللا علٌه وفً صحٌ 
أربع فً أمتً من أمر الجاهلٌة، ال ٌتركونهن: الفخر فً األحساب، والطعن فً »وسلم لال: 

 .(ٔٔ)«األنساب، واالستسماء بالنجوم، والنٌاحة
 

 المرآن
({ ٕ٘( فاََل تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكبًٌِرا )ٔ٘ا )}َولَْو ِشئْنَا لَبَعَثْنَا فًِ ُكّلِ لَْرٌٍَة نَِذٌرً 

 [ٕ٘ - ٔ٘]الفرلان : 
 التفسٌر:

 -ولو شبنا لبعثنا فً كل لرٌة نذًٌرا، ٌدعوهم إلى هللا عز وجل، وٌنذرهم عذابه، ولكنا جعلنان 
ذا المرآن، فبل تطع الكافرٌن مبعوثًا إلى جمٌع أهل األرض، وأمرنان أن تبلؽهم ه -أٌها الرسول 

فً ترن شًء مما أرسلَت به، بل ابذل جهدن فً تبلٌػ الرسالة، وجاهد الكافرٌن بهذا المرآن 
 جهاًدا كبًٌرا، ال ٌخالطه فتور.

[، أي:" ولو شبنا لبعثنا ٔ٘لوله تعالى:}َولَْو ِشبْنَا لَبَعَثْنَا فًِ ُكّلِ لَْرٌٍَة نَِذًٌرا{ ]الفرلان :  
 .(ٕٔ)رٌة نذًٌرا، ٌدعوهم إلى هللا عز وجل، وٌنذرهم عذابه"فً كل ل
لال الطبري: ٌمول:" ولو شبنا ٌا دمحم ألرسلنا فً كل مصر ومدٌنة نذٌرا ٌنذرهم بؤسنا  

على كفرهم بنا، فٌخؾ عنن كثٌر من أعباء ما حملنان منه، وٌسمط عنن بذلن مإنة عظٌمة، 

                                                           

 .[ٕ٘ -ٔ٘]الفرلان :(ٔ)
 .2ٓ2ٕ/1(:صٕٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .25ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .[1ٕ]الوالعة : (1)
 .2ٓ2ٕ/1(:صٕٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٗ: ٔ)فتح(. ومسلم  1ٖٖ: 2، وٖٗٗ - ٖٖٗ: ٕالبخاري (ٓٔ)
 .الحلبً( )طبعة ٖٖٗ - ٕٖٗ: ٘. والمسند ٕٙ٘: ٔمسلم (ٔٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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جب بصبرن علٌه إن صبرت ما أعد هللا لن من ولكنا حملنان ثمل نذارة جمٌع المرى، لتستو
 .(ٔ)الكرامة عنده، والمنازل الرفٌعة لبله"

[، أي:" فبل تطع الكافرٌن فً ترن شًء ٕ٘لوله تعالى:}فبََل تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن{ ]الفرلان :   
 .(ٕ)مما أرسلَت به"

 .(ٖ)لال ٌحٌى:" فٌما ٌنهونن عنه من طاعة هللا" 
ٌدعونن إلٌه من أن تعبد آلهتهم، فنذٌمن ضعؾ الحٌاة وضعؾ لال الطبري:" فٌما  
 .(ٗ)الممات"
[، أي:" وجاهد الكافرٌن بهذا ٕ٘لوله تعالى:}َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكبًٌِرا{ ]الفرلان :  

 .(٘)المرآن جهاًدا كبًٌرا، ال ٌخالطه فتور"
ٌنمادوا لئللرار بما فٌه من لال الطبري:" ولكن جاهدهم بهذا المرآن جهادا كبٌرا، حتى  

 .(ٙ)فرابض هللا، وٌدٌنوا به وٌذعنوا للعمل بجمٌعه طوعا وكرها"
لال ٌحٌى:" :}َوَجاِهْدُهْم بِِه{: بالمرآن، هذا الجهاد باللسان ٌومبذ بمكة لبل أن ٌإمر  
 .(2)بمتالهم"
 .(1)ولال السدي: "بالمول" 
 .(5)م به{، لال: بالمرآن"عن ابن عباس، لوله "}فبل تطع الكافرٌن وجاهده 
عن ابن زٌد، لوله: "}وجاهدهم به جهادا كبٌرا{، لال: اإلسبلم. ولرأ: }واؼلظ علٌهم{،  

 .(ٓٔ)ولرأ: }ولٌجدوا فٌكم ؼلظة{، ولال: هذا الجهاد الكبٌر"
 

 المرآن
ٌِْن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج  ٌْنَُهَما بَْرَزًخا َوِحْجًرا }َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلبَْحَر َوَجعََل بَ

 [ٖ٘({ ]الفرلان : َٖ٘مْحُجوًرا )
 التفسٌر:

وهللا هو الذي خلط البحرٌن: العذب السابػ الشراب، والملح الشدٌد الملوحة، وجعل بٌنهما حاجًزا 
 ٌمنع كل واحٍد منهما من إفساد اآلخر، ومانعًا ِمن أن ٌصل أحدهما إلى اآلخر.

ٌِْن{ ]الفرلان : لوله تعالى  [، أي:" وهللا هو الذي خلط ٖ٘:}َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلبَْحَر
 .(ٔٔ)البحرٌن"
لال المراؼً:" أي: ومن آثار نعمته على خلمه أن خلى البحرٌن متجاورٌن متبلصمٌن  

 .(ٕٔ)وجعلهما ال ٌمتزجان"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وهللا الذي خلط البحرٌن، فؤمرج أحدهما فً اآلخر،  

وأفاضه فٌه. وأصل المرج الخلط، ثم ٌمال للتخلٌة مرج؛ ألن الرجل إذا خلى الشًء حتى اختلط 
ٌا عبد  كٌؾ بن»بؽٌره، فكؤنه لد مرجه، ومنه الخبر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولوله لعبد هللا بن عمرو: 

هللا إذا كنت فً حثالة من الناس، لد مرجت عهودهم وأماناتهم، وصاروا هكذا وشبن بٌن 

                                                           

 .1ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .1ٕٔ-1ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٔ-1ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .1ٙٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .1ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
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. ٌعنً بموله: لد مرجت: اختلطت، ومنه لول هللا: }فً أمر مرٌج{، أي: مختلط. (ٔ)«أصابعه
وإنما لٌل للمرج مرج من ذلن، ألنه ٌكون فٌه أخبلط من الدواب، وٌمال: مرجت دابتن: أي 

 :(ٕ)تذهب حٌث شاءت. ومنه لول الراجز خلٌتها
 .(ٖ)رعى بها مرج ربٌع ممرج"

عن ابن عباس، لوله: "}وهو الذي مرج البحرٌن{، ٌعنً: أنه خلع أحدهما على  
 .(ٗ)اآلخر"
 .(٘)ٌمول: خلع أحدهما على اآلخر" لال الضحن:" 
 .(ٙ)لال مجاهد:" أفاض أحدهما على اآلخر" 
[، أي:" العذب السابػ ٖ٘فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َهَذا َعْذٌب  

 .(2)الشراب، والملح الشدٌد الملوحة"
الفرات: شدٌد العذوبة، ٌمال: هذا ماء فرات: أي شدٌد العذوبة ولوله  لال الطبري:" 

، وبالملح }وهذا ملح أجاج{، ٌمول: وهذا ملح مر، ٌعنً بالعذب الفرات: مٌاه األنهار واألمطار
األجاج: مٌاه البحار، وإنما عنى بذلن أنه من نعمته على خلمه، وعظٌم سلطانه، ٌخلط ماء البحر 
العذب بماء البحر الملح األجاج، ثم ٌمنع الملح من تؽٌٌر العذب عن عذوبته، وإفساده إٌاه 

ونه عند حاجتهم بمضابه ولدرته، لببل ٌضر إفساده إٌاه بركبان الملح منهما، فبل ٌجدوا ماء ٌشرب
 .(1)إلى الماء"
لال الزجاج:" فرات: صفة لعذب، والفرات أشد المٌاه عذوبة، والمعنى هذا عذب أشد  

 .(5)الماء عذوبة، }وهذا ملح أجاج{، واألجاج صفة للملح، المعنى وهذا ملح أشد الملوحة"
ألجاج: فالماء لال عطاء:" وأما الفرات فالماء العذاب وفً لوله: وهذا ملح أجاج وأما ا 
 .(ٓٔ)المالح"
 .(ٔٔ)عن لتادة لوله: "}وهذا ملح{، أجاج، أي: مر" 
ٌْنَُهَما بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا{ ]الفرلان :   [، أي:" وجعل بٌنهما ٖ٘لوله تعالى:}َوَجعََل بَ

 .(ٕٔ)حاجًزا ٌمنع كل واحٍد منهما من إفساد اآلخر"
أي : بٌن العذب والمالح حاجزاً ، وهو الٌَبَس من األرض " لال ابن كثٌر:" 

(ٖٔ). 

                                                           

رواه اإلمام أبو داود فً كتاب المبلحم من سننه، باب األمر والنهً عن عبد هللا بن عمرو بن العاص برلم (ٔ)
/ ٕ(، )5٘2ٖ، واإلمام ابن ماجه فً كتاب الفتن من سننه، باب التثبت فً الفتنة برلم )(ٕٔٔ/ ٗ(، )ٕٖٗٗ)

(، واإلمام 2ٙ/ ٕ(، واإلمام الطحاوي فً مشكل اآلثار )ٕٕٔ/ ٕ(، واإلمام أحمد فً المسند )1ٖٓٔـ  2ٖٓٔ
نً فً السلسلة (، وصححه الشٌخ األلباٖ٘ٗ/ ٗالحاكم فً المستدرن ولال: صحٌح اإلسناد، ووافمه الذهبً )

 .(ٙ/ ٓٔ(. وعبد المادر األرناإوط فً تعلٌمه على جامع األصول )2ٖٙ/ ٔ(، )ٕ٘ٓالصحٌحة برلم )
( وهو البٌت الثانً 5ص  5ٖٓٔالبٌت من مشطور الرجز، للعجاج الراجز )دٌوانه طبع لٌبسن سنة (ٕ)

 والثمانون من أرجوزته التً مطلعها * ما هاج أحزانا وشجوا لد شجا *
ط ناشره لفظ ممرج، بضم المٌم األول وكسر الراء، والصواب ما فً اللسان، ونملناه عنه، وهو اسم مكان وضب

 .من مرج الدابة ٌمرجها )من باب نصر( إذا أرسلها ترعى فً المرج
 .1ٕٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٕ-1ٕٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ/ٗمعانً المرآن: (5)
 .2ٓ1ٕ/1(:صٕٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٓ1ٕ/1(:صٕٔٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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أي: حاجزا ٌحجز من اختبلط أحدهما باآلخر فتذهب المنفعة الممصودة  لال السعدي:" 
 .(ٔ)منها"
ٌمال: بالٌبس بٌن البحرٌن، ولٌل: بالهواء بٌن بحر السماء وبحر  لال السمعانً:" 

عذب، فبل ٌختلط الملح بالعذب، وال العذب بالملح، وهذا فً األرض، ولٌل: بالمدرة بٌن الملح وال
 .(ٕ)موضع مخصوص بخلٌج مصر، والبرزخ هو الحاجز"

عز  –لال الزجاج:" البرزخ: الحاجز فهما فً مرأى العٌن مختلطان، وفً لدرة هللا  
 .(ٖ)منفصبلن ال ٌختلط أحدهما باآلخر" -وجل 
 .(ٗ)هو الٌبس"عن الحسن: "}وجعل بٌنهما برزخا{، لال:  
 .(٘)عن مجاهد، لوله: "}برزخا{، لال: محبسا" 
 .(ٙ)لال مجاهد: "البرزخ: عرض الدنٌا" 
عن مجاهد: "}برزخا{: حجازا ال ٌراه أحد ال ٌختلط العذب بالبحر وال ٌختلط بحر  

 .(2)الروم وفارس وبحر الروم ملح"
تمور فٌه بٌنهما مثل الخٌط لال ابن جرٌج: "فلم أجد بحرا عذبا إال األنهار العذاب  

األبٌض فإذا رجعت لم ترجع فً طرٌمهما من البحر شًء والنٌل زعموا ٌنصب فً البحر فلم 
 .(1)أجد فً لول مجاهد العذب بالبحر فلم أجد العذاب إال األنهار"

عن الضحان لوله: "}برزخا{، لال: بٌنهما البرزخ، وهو األجل ما بٌن الدنٌا  
 .(5)واآلخرة"
 .(ٓٔ)لتادة:" البرزخ: التخوم" لال 
لال الطبري:" فلو كان البرزخ الذي بٌن العذب الفرات من البحرٌن، والملح األجاج  

أرضا أو ٌبسا لم ٌكن هنان مرج للبحرٌن، ولد أخبر جل ثناإه أنه مرجهما، وإنما عرفنا لدرته 
احد منهما بصاحبه. بحجزه هذا الملح األجاج عن إفساد هذا العذب الفرات، مع اختبلط كل و

فؤما إذا كان كل واحد منهما فً حٌز عن حٌز صاحبه، فلٌس هنان مرج، وال هنان من 
األعجوبة ما ٌنبه علٌه أهل الجهل به من الناس، وٌذكرون به، وإن كان كل ما ابتدعه ربنا 

 .(ٔٔ)عجٌبا، وفٌه أعظم العبر والمواعظ والحجج البوالػ"
[، أي:" وجعل بٌنهما مانعًا ِمن أن ٌصل ٖ٘وًرا{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوِحْجًرا َمْحجُ  

 .(ٕٔ)أحدهما إلى اآلخر"
  .(ٖٔ)أي: حاجزا حصٌنا" لال السعدي:" 
 :(ٗٔ)أي: مانعا ممنوعا، لال الشاعر لال السمعانً:" 

 .(٘ٔ)فرب ذي سرادق محجور ... سرت إلٌه من أعالً السور"

                                                           

 .1٘٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .2ٕ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٓ1ٕ/1(:صٕٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٓ1ٕ/1(:صٕٗٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٓ1ٕ/1(:صٖٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٓ5ٕ/1(:ص2ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٓ5ٕ/1(:ص2ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٓ5ٕ/1(:صٕ٘ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٓ5ٕ/1(:صٕٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1٘٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .واللسان، التاج )سور( ٕ٘ٗ/ ٕ، وفى الكتاب لسٌبوٌه ٘ٔفى دٌوانه رلم البٌت للعّجاج  (ٗٔ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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 .(ٔ)ٌختلطان وال ٌفسد طعم الماء العذب"لال مماتل:" ٌعنً: حجابا محجوبا فبل  
 .(ٕ)لال ٌحٌى:" محرما أن ٌؽلب أحدهما على اآلخر" 
ٌِْن  لال ابن كثٌر:"  ً أن ٌصل أحدهما إلى اآلخر ، كما لال : } َمَرَج اْلبَْحَر أي : مانعا

ِ آالِء َربُِّكَما تُ  ٌْنَُهَما بَْرَزٌخ ال ٌَْبِؽٌَاِن * فَبِؤَّي بَاِن { ] الرحمن : ٌَْلتَِمٌَاِن * بَ [ ، ولال ٕٔ - 5َٔكذِّ
ٌْنِ  ٌَْن اْلبَْحَر ًَ َوَجعََل بَ ْن َجعََل األْرَض لََراًرا َوَجعََل ِخبللََها أَْنَهاًرا َوَجعََل لََها َرَواِس  تعالى : } أَمَّ

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال ٌَْعلَُموَن { ] النمل :   .(ٖ)["َٔٙحاِجًزا أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
ابن عباس لوله: "}وحجرا محجورا{، ٌمول: حجز أحدهما، عن اآلخر بؤمره عن  

 .(ٗ)ولضابه وهو مثل لوله: وجعل بٌن البحرٌن حاجزا"
 .(٘)عن مجاهد، لوله: "}حجرا محجورا{، ال ٌختلط البحر بالعذب" 
 .(ٙ)لال لتادة:" حجر العذب، عن المالح والمالح، عن العذب" 
حجورا{، لال: جعل بٌنهما حاجزا من أمره ال ٌسٌل عن الضحان لوله: "}حجرا م 

 .(2)المالح على العذب وال العذب على المالح"
 .(1)عن خصٌؾ، لوله:"}وجعل بٌنهما برزخا وحجرا محجورا{، لال: حجازا محجوزا" 
 .(1)محجوزا"
عن ابن زٌد، لوله:"}وجعل بٌنهما برزخا وحجرا محجورا{، لال: جعل بٌنهما سترا ال  

 .(5)والعرب إذا كلم أحدهما اآلخر بما ٌكره لال: سترا دون الذي تمول"ٌلتمٌان لال: 
 

 المرآن
 [ٗ٘({ ]الفرلان : ٗ٘}َوُهَو الَِّذي َخلََك ِمَن اْلَماِء بََشًرا فََجعَلَهُ نََسبًا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّن لَِدًٌرا )

 التفسٌر:
ِ الرجل والمرأة ذرٌة ذكوًرا  ًّ وإناثًا، فنشؤ من هذا لرابة النسب ولرابة وهو الذي خلك ِمن من

 المصاهرة. وكان ربن لدًٌرا على خلك ما ٌشاء.
[، أي:" وهو الذي خلك ِمن ٗ٘لوله تعالى:}َوُهَو الَِّذي َخلََك ِمَن اْلَماِء بََشًرا{ ]الفرلان :  

ِ الرجل والمرأة ذرٌة ذكوًرا وإناثًا" ًّ من
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)"لال مماتل:" ٌعنً: النطفة إنسانا 
 .(ٕٔ)وهللا الذي خلك من النطؾ بشرا إنسانا" لال الطبري:" 
أي : خلك اإلنسان من نطفة ضعٌفة ، فسواه وَعّدله ، وجعله كامل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)الخلمة ، ذكراً أو أنثى ، كما ٌشاء "
  .(ٗٔ)أي: وهو هللا وحده ال شرٌن له الذي خلك اآلدمً من ماء مهٌن" لال السعدي:" 

                                                           

 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٓ5ٕ/1(:ص5ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٓ5ٕ/1(:ص2ٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 . بدون سند.2ٓ5ٕ/1تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .2ٓ5ٕ/1(:ص1ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٔٓ/1(:ص2ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٔٓ/1(:ص2ٕٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1٘٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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[، أي:" فنشؤ من هذا لرابة النسب ٗ٘لوله تعالى:}فََجعَلَهُ نََسبًا َوِصْهًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٔ)ولرابة المصاهرة"

 .(ٕ)فجعله نسبا، وذلن سبعة، وصهرا، وهو خمسة" لال الطبري:" 
لال مماتل:" ٌعنً: اإلنسان نسبا وصهرا، أما النسب فالمرابة سبع: أمهاتكم وبناتكم  

التكم وبنات األخ والصهر من المرابة له خمس نسوة، أمهاتكم البلتً أرضعنكم، وعماتكم وخا
وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسابكم ورباببكم البلتً فً حجوركم من نسابكم البلتً دخلتم 

 .(ٖ)بهن فإن لم تكونوا دخلتم  بهن فبل جناح علٌكم وحبلبل أبنابكم، فهذا من الصهر"
ً ابتداء أمره ولد نسٌب ، ثم ٌتزوج فٌصٌر صهراً ، ثم ٌصٌر له فهو ف لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)أصهار وأختان ولرابات. وكل ذلن من ماء مهٌن"
النسب: نسبة من لرابة، والصهر خلطة من ؼٌر النسب، وهللا تعالى  لال السمعانً:"

ب حرم سبعا بالنسب، وسبعا بالسبب، وٌمال: النسب ما ٌوجب الحرمة، والصهر ماال ٌوج
 .(٘)الحرمة"
جعلهم أنسابا وأصهارا متفرلٌن ومجتمعٌن، والمادة كلها من ذلن الماء  لال السعدي:" 
  .(ٙ)المهٌن"
لوله: "}فجعله نسبا وصهرا{، النسب: سبع، لوله: }حرمت علٌكم  عن الضحان: 

أمهاتكم{ ... إلى لوله }وبنات األخت{، والصهر خمس، لوله: }وأمهاتكم البلتً أرضعنكم{ ... 
 .(2)إلى لوله }وحبلبل أبنابكم الذٌن من أصبلبكم{"

ربن لدًٌرا على خلك ما [، أي:" وكان ٗ٘لوله تعالى:}َوَكاَن َربَُّن لَِدًٌرا{ ]الفرلان :  
 .(1)ٌشاء"
 .(5)لال مماتل:" على ما أراده" 
ٌمول: وربن ٌا دمحم ذو لدرة على خلك ما ٌشاء من الخلك، وتصرٌفهم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)فٌما شاء وأراد"
  .(ٔٔ)ٌدل على كمال التداره" لال السعدي:" 
 

 المرآن
ِ َما اَل  ُهْم َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َربِِّه َظِهًٌرا )}َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ({ ]الفرلان ٌَْ٘٘نفَعُُهْم َواَل ٌَُضرُّ

 :٘٘] 
 التفسٌر:

ومع كل هذه الدالبل على لدرة هللا وإنعامه على خلمه ٌَعبُد الكفار ِمن دون هللا ما ال ٌنفعهم إن 
على ربه بالشرن فً عبادة عبدوه، وال ٌضرهم إن تركوا عبادته، وكان الكافر عونًا للشٌطان 

 هللا، ُمَظاِهًرا له على معصٌته.

                                                           

 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1٘٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)



ٔٓٔ 
 

ُهْم{ ]الفرلان :   ِ َما اَل ٌَْنفَعُُهْم َواَل ٌَُضرُّ [، أي:" ومع ٘٘لوله تعالى:}َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
عبدوه، كل هذه الدالبل على لدرة هللا وإنعامه على خلمه ٌَعبُد الكفار ِمن دون هللا ما ال ٌنفعهم إن 

 .(ٔ)وال ٌضرهم إن تركوا عبادته"
ٌمول تعالى ذكره: وٌعبد هإالء المشركون باهلل من دونه آلهة ال تنفعهم،  لال الطبري:" 

فتجلب إلٌهم نفعا إذا هم عبدوها، وال تضرهم إن تركوا عبادتها، وٌتركون عبادة من أنعم علٌهم 
هلالج لج فً هذه اآلٌات من لوله: }ألم تر إلى ربن  هذه النعم التً ال كفاء ألدناها، وهً ما عدد علٌنا

كٌؾ مد الظل{ إلى لوله: }لدٌرا{، ومن لدرته المدرة التً ال ٌمتنع علٌه معها شًء أراده، وال 
ٌتعذر علٌه فعل شًء أراد فعله، ومن إذا أراد عماب بعض من عصاه من عباده أحل به ما أحل 

ثمود وأصحاب الرس، ولرونا بٌن ذلن كثٌرا، فلم بالذٌن وصؾ صفتهم من لوم فرعون وعاد و
 .(ٕ)ٌكن لمن ؼضب علٌه منه ناصر، وال له عنه دافع"

ٌخبر تعالى عن جهل المشركٌن فً عبادتهم ؼٌر هللا من األصنام ، التً  لال ابن كثٌر:" 
اآلراء ، ال تملن لهم نفعاً وال ضرا ، ببل دلٌل لادهم إلى ذلن ، وال حجة أدتهم إلٌه ، بل بمجرد 

والتشهً واألهواء ، فهم ٌوالونهم وٌماتلون فً سبٌلهم ، وٌعادون هللا ورسوله والمإمنون 
 .(ٖ)فٌهم"
أي: ٌعبدون أصناما وأمواتا ال تضر وال تنفع وٌجعلونها أندادا لمالن  لال السعدي:" 

النفع والضرر والعطاء والمنع مع أن الواجب علٌهم أن ٌكونوا ممتدٌن بإرشادات ربهم ذابٌن عن 
  .(ٗ)دٌنه، ولكنهم عكسوا المضٌة"

أي:" وكان الكافر عونًا  [،٘٘لوله تعالى:}َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َربِِّه َظِهًٌرا{ ]الفرلان :  
 .(٘)للشٌطان على ربه بالشرن فً عبادة هللا، ُمَظاِهًرا له على معصٌته"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وكان الكافر معٌنا للشٌطان على ربه، مظاهرا له على  
 .(ٙ)معصٌته"
 .(2)"-عز وجل -ٌعنً: معٌنا للمشركٌن على أال ٌوحدوا هللا لال مماتل:" 
أي : عونا فً سبٌل الشٌطان على حزب هللا ، وحزب هللا هم الؽالبون ،  ابن كثٌر:" لال 

ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم ٌُْنَصُروَن * ال ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَرُهْم َوُهْم لَُهمْ   كما لال تعالى : } َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ً اتخذوها من دون هللا ال تملن لهم نصرا ، [ أي : آلهتهم الت2٘ - 2ُٗجْنٌد ُمْحَضُروَن { ] ٌس : 

وهإالء الجهلة لؤلصنام جند محضرون ٌماتلون عنهم ، وٌَذبُّون عن َحْوزتهم ، ولكن العالبة 
 .(1)والنصرة هلل ولرسوله فً الدنٌا واآلخرة"

معنى الظهٌر: المعٌن، ألنه ٌتابع الشٌطان وٌعاونه على معصٌة هللا، ألن  لال الزجاج:" 
 .(5)عبادتهم لؤلصنام معاونة للشٌطان"

 .(ٓٔ)عن مجاهد، لوله: "}على ربه ظهٌرا{، لال: معٌنا" 
 .(ٔٔ)لال مجاهد: "ٌظاهر الشٌطان على معصٌة هللا بعٌنه" 
 .(ٕٔ)عونا للشٌطان على ربه على المعاصً" لال الحسن:" 

                                                           

 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٗٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖ/ٗمعانً المرآن: (5)
 .1ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)



ٕٔٓ 
 

 .(ٔ)ٌمول: عونا للشٌطان على ربه بالعداوة والشرن" لال سعٌد بن جبٌر:" 
على ربه عوٌنا. والظهٌر: العوٌن. ولرأ لول هللا: }فبل تكونن ظهٌرا  لال ابن زٌد:" 

للكافرٌن{، لال: ال تكونن لهم عوٌنا. ولرأ أٌضا لول هللا: }وأنزل الذٌن ظاهروهم من أهل 
 .(ٕ)ال: ظاهروهم: أعانوهم"الكتاب من صٌاصٌهم{، ل

 .(ٖ)وكان الكافر على ربه ظهٌرا{، لال: موالٌا"عن ابن زٌد:"} 
 .(ٗ)لال ابن جرٌج: "أبو جهل معٌنا ظاهر الشٌطان على ربه"

. (٘)ٌعنً: أبا الحكم الذي سماه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أبا جهل بن هشام" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)جبٌر وعطٌة، وعامر مثل ذلن وروى، عن مجاهد وسعٌد بن

فالباطل الذي هو األوثان واألنداد أعداء هلل، فالكافر عاونها وظاهرها  لال السعدي:" 
على ربها وصار عدوا لربه مبارزا له فً العداوة والحرب، هذا وهو الذي خلمه ورزله وأنعم 

ه وهللا لم ٌمطع عنه علٌه بالنعم الظاهرة والباطنة، ولٌس ٌخرج عن ملكه وسلطانه ولبضت
  .(2)مستمر على هذه المعاداة والمبارزة" -بجهله-إحسانه وبره وهو 

 
 المرآن

ًرا َونَِذًٌرا )  [ٙ٘({ ]الفرلان : ٙ٘}َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ ُمبَّشِ
 التفسٌر:

 إال مبشًرا للمإمنٌن بالجنة ومنذًرا للكافرٌن بالنار. -أٌها الرسول  -وما أرسلنان 
الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }وما أرسلنان{ ٌا دمحم إلى من أرسلنان لال  

إلٌه }إال مبشرا{ بالثواب الجزٌل، من آمن بن وصدلن، وآمن بالذي جبتهم به من عندي، 
 .(1)وعملوا به }ونذٌرا{ من كذبن وكذب ما جبتهم به من عندي، فلم ٌصدلوا به، ولم ٌعملوا"

ً للكافرٌن ، مبشرا بالجنة لمن أطاع هللا ،  لال ابن كثٌر:"  ً للمإمنٌن ونذٌرا أي : بشٌرا
 .(5)ونذٌراً بٌن ٌدي عذاب شدٌد لمن خالؾ أمر هللا"

ٌخبر تعالى: أنه ما أرسل رسوله دمحما ملسو هيلع هللا ىلص مسٌطرا على الخلك وال جعله  لال السعدي:" 
ًرا{ ٌبشر من أطاع هللا بالثواب العاجل واآلجل،  ملكا وال عنده خزابن األشٌاء، وإنما أرسله }ُمبَّشِ

بشارة وما }َونَِذًٌرا{ ٌنذر من عصى هللا بالعماب العاجل واآلجل وذلن مستلزم لتبٌٌن ما به ال
  .(ٓٔ)تحصل به النذارة من األوامر والنواهً"

لما نزلت: }وما أرسلنان إال مبشرا{، لد كان أمر علٌا ومعاذا أن ٌسٌرا  لال ابن عباس:" 
: }ٌا أٌها النبً إنا  ًّ إلى الٌمن فمال: انطلما فبشرا وال تنفرا وٌسرا وال تعسرا إنه لد نزلت عل

 .(ٔٔ)أرسلنان شاهدا ومبشرا{"
ن ابن عباس لوله: "}مبشرا{، لال: ٌبشر بالجنة. }ونذٌرا{، لال: ونذٌرا من النار ع 

 .(ٖٔ)وروي عن لتادة مثل ذلن .(ٕٔ)"

                                                           

 .2ٕٔٔ/1(:ص1ٕٔ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٔٔ/1(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 . 2ٕٔٔ/1(:ص1ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1٘٘تفسٌر السعدي: (2)
 .1ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1٘٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .2ٕٕٔ/1(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٕٔ/1(:ص1ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 . بدون سند.2ٕٕٔ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:(ٖٔ)



ٖٔٓ 
 

 [:ٙ٘-ٓ٘فوابد اآلٌات:]
اإلشارة إلى الحكمة فً عدم تعدد الرسل فً زمن البعثة الدمحمٌة واالكتفاء بالرسول دمحم َصلَّى  -ٔ

ٌِْه َوَسلََّم.  هللاُ َعلَ
 طاعة الكافرٌن فً أمور الدٌن والشرع. حرمة -ٕ
 من الجهاد جهاد الكفار والمبلحدة بالحجج المرآنٌة واآلٌات التنزٌلٌة. -ٖ
مظاهر العلم والمدرة اإللهٌة فً عدم اختبلط البحرٌن مع وجودهما فً مكان واحد. وفً  -ٗ

 خلك هللا تعالى اإلنسان من ماء وجعله ذكراً وأنثى للتناسل وحفظ النوع.
 التندٌد بالمشركٌن والكافرٌن المعٌنٌن للشٌطان على الرحمن. -٘
 

 المرآن
ٌِْه ِمْن أَْجٍر إاِلَّ َمْن َشاَء أَْن ٌَتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبٌِاًل )  [7٘({ ]الفرلان : 7٘}لُْل َما أَْسؤَلُُكْم َعلَ

 التفسٌر:
لل لهم: ال أطلب منكم على تبلٌػ الرسالة أيَّ أجر، لكْن من أراد أن ٌهتدي وٌسلن سبٌل الحك 

 إلى ربه وٌنفك فً مرضاته، فلست أُجبركم علٌه، وإنما هو خٌر ألنفسكم. 
ٌِْه ِمْن أَْجٍر{ ]الفرلان :   م [، أي:" لل لهم ٌا ٌدمحم ال أسؤلك2٘لوله تعالى:}لُْل َما أَْسؤَلُُكْم َعلَ

 .(ٔ)على تبلٌػ الرسالة أجرا ً"
 .(ٕ)على المرآن" لال ٌحٌى:" 
ٌمول له: لل لهإالء الذٌن أرسلتن إلٌهم، ما أسؤلكم ٌا لوم على ما جبتكم  لال الطبري:" 

به من عند ربً أجرا، فتمولون: إنما ٌطلب دمحم أموالنا بما ٌدعونا إلٌه، فبل نتبعه فٌه، وال نعطٌه 
 .(ٖ)من أموالنا شٌبا"

 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: "}من أجر{، ٌمول عرضا من عرض الدنٌا" 
 .(٘)لل لهم ٌا دمحم: ال أسؤلكم على ما أدعوكم إلٌه من أجر" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)ٌمول: ال أسؤلكم على ما جبتكم به أجرا" لال عطاء بن دٌنار:" 
 .(2)ٌمول: ال أسؤلكم على المرآن أجرا" لال ابن زٌد:" 
[، أي:" لكن من شاء أن 2٘تعالى:}إاِلَّ َمْن َشاَء أَْن ٌَتَِّخَذ إِلَى َربِِّه َسبٌِبًل{ ]الفرلان : لوله  

 .(1)ٌتخذ طرٌماً ٌمربه إِلى هللا باإِلٌمان والعمل الصالح فلٌفعل"
ٌمول: لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه سبٌبل طرٌما بإنفاله من ماله فً  لال الطبري:" 

 .(5)ٌمربه إلٌه من الصدلة والنفمة فً جهاد عدوه، وؼٌر ذلن من سبل الخٌر"سبٌله، وفٌما 
 .(ٓٔ)إنما جبتكم بالمرآن لٌتخذ به من آمن إلى ربه سبٌبل ٌتمرب به إلى هللا" لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)أي: بطاعة هللا" لال لتادة:" 
العرب لد تستثنى الشًء من الشًء ولٌس منه على االختصار، وفٌه  لال أبو عبٌدة:" 

ضمٌر تمدٌره لل ما أسؤلكم علٌه من أجر إاّل أنه من شاء أن ٌتخذ إلى ربه سبٌبل فلٌتخذه. لال 
 :(ٔ)أبو خراش

                                                           

 .ٖٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .12ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٕٔ/1(:ص11ٕ٘ٔأخرج ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕٔ/1(:ص1ٕ٘٘ٔأخرج ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٕٔ/1(:ص1ٕٙ٘ٔأخرج ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕٔ/1(:ص12ٕ٘ٔأخرج ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .12ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .2ٖٕٔ/1(:ص15ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)



ٔٓٗ 
 

 نجا سالم والنّفس منه بشدله ... ولم ٌنج اال جفن سٌؾ ومبزرا
 :(ٕ)نما هو على االختصار ولالفاستثنى الجفن والمبزر ولٌسا من سالم إ

 وبلد لٌس به أنٌس ... إاّل الٌعافٌر وااّل العٌس
ٌعنى: اإلبل فاستثنى الٌعافٌر، والعٌس من الناس كؤنه لال: إاّل أن بها ٌعافٌر وعبسا، والٌعافٌر 

 الظباء واحدها ٌعفور، وفى آٌة أخرى :}فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلً إاِلَّ َربَّ اْلعالَِمٌَن{. 
 :(ٖ)ولال

 فدٌت بنفسه نفسى ومالى ... وما آلون إال ما أطٌك
 :(ٗ)ولال

 ٌا ابن رفٌع هل لها من ؼبك ... ما شربت بعد ركّى العرق
 . (٘)من لطرة ؼٌر النجاء الدفك"

 
 المرآن

ِ الَِّذي اَل ٌَُموُت َوَسبِّْح بَِحْمِدِه َوَكفَى بِِه بِذُنُوِب  ًّ ({ ]الفرلان 8ِ٘عبَاِدِه َخبًٌِرا )}َوتََوكَّْل َعلَى اْلَح
 :٘8] 

 التفسٌر:
هه عن  وتوكل على هللا الذي له جمٌع معانً الحٌاة الكاملة كما ٌلٌك بجبلله الذي ال ٌموت، ونّزِ
صفات النمصان. وكفى باهلل خبًٌرا بذنوب خلمه، ال ٌخفى علٌه شًء منها، وسٌحاسبهم علٌها 

 وٌجازٌهم بها.
ِ الَِّذي اَل ٌَُموُت{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوتََوكَّ   ًّ [، أي:" وتوكل على هللا 1ْ٘ل َعلَى اْلَح

 .(ٙ)الذي له جمٌع معانً الحٌاة الكاملة كما ٌلٌك بجبلله الذي ال ٌموت"
لال الطبري:" وتوكل ٌا دمحم على الذي له الحٌاة الدابمة التً ال موت معها، فثك به فً  

 .(2)ه، واصبر على ما نابن فٌه"أمر ربن وفوض إلٌه، واستسلم ل
 .(1)الحً: الذي ال ٌموت" لال لتادة:" 
ورفع لدره، وعلمه وأدبه، ولال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نبٌه  -عز وجل  -لال اإلمام الشافعً:" نزه هللا  

}وتوكل على الحً الذي ال ٌموت{ اآلٌة، وذلن أن الناس فً أحوال شتى: متوكل على نفسه، أو 
اله، أو على زرعه، أو على سلطان، أو على عطٌة الناس، وكل مستند إلى حً ٌموت، على م

وأمره: أن ٌتوكل على الحً الذي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أو على شًء ٌفنى، ٌوشن أن ٌنمطع به، فنزه هللا نبٌه 
 .(5)"–سبحانه وتعالى  -ال ٌموت 

                                                                                                                                                                      

مرة له ومرة أخرى ألبى خراش رلم  ٙ٘لحذٌفة بن أنس وفى أشعار هذٌل رلم  ٕٕ/ ٖفى دٌوان الهذلٌٌن (ٔ)
 .وهو فى اللسان والتاج )جفن( 5ٕ
، 21ٔ/ ٘والطبري  ٖٖلؤلشناندانى ومعانى الشعر  5ٖٔ، ٔٔٔ/ ٔوفى الكتاب  ٕ٘فى دٌوان جٌران العود (ٕ)
 .52ٔ/ ٗوالخزانة  ٖٔ/ ٕوالعٌنً  ٕٖٔ/ ٘والمرطبً  ٖ٘ٙ، ٖٖٔ/ ٔوالشنتمرى  1/ ٔوالزجاج  1ٕ/ ٕٔ

الٌعافٌر جمع الٌعفور، وهو ولد الظبٌة. والعٌس جمع أعٌس وعٌساء وهما وصفان من العٌسة، بكسر العٌن. 
 .وهو بٌاض ٌخالطه شمرة. أراد بها بمر الوحش

 .1ٕٖوشواهد المؽنً ص  ٘ٙ/ ٕٓوالطبري  ٕ٘ٓالبٌت فى دٌوان عروة بن الورد (ٖ)
لصمر بن حكٌم بن معٌة الربعً هكذا ورد اسمه فى اللسان والتاج )لرٌك( ولم ألؾ على ترجمته ، والرجز (ٗ)

الخبلؾ فى وأنظر  1ٖٖ/ ٕفى الصحاح واللسان والتاج ومعجم ما استعجم ومعجم البلدان )لرٌك( . والجمهرة 
 .رواٌة هذا الرجز وفى لابله فى المراجع المذكورة

 .25/ٕمجاز المرآن: (٘)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٕٔ/1(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5٘ٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (5)
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لال سهل بن عبدهللا:" سبل ابن سالم عن التوكل والكسب بؤٌهما تعبد الخلك؟ لال: التوكل  
حال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والكسب سنته. وإنما استن الكسب لهم لضعفهم حٌن أسمطوا عن درجة التوكل 

هلكوا. الذي هو حاله، فلم ٌسمطهم عن درجة طلب المعاش بالكسب الذي هو سنته، ولوال ذلن ل
لال سهل: من طعن فً الكسب فمد طعن فً السنة، ومن طعن فً التوكل فمد طعن فً 

 .(ٔ)اإلٌمان"
هه عن صفات النمصان"1٘لوله تعالى:}َوَسبِّْح بَِحْمِدِه{ ]الفرلان :   [، أي:" ونّزِ

(ٕ). 
 .(ٖ)لال الحسن: "بمعرفته" 
 .(ٗ)أي: بمعرفته وطاعته" لال لتادة:" 
 .(٘)ول: واعبده شكرا منن له على ما أنعم به علٌن"لال الطبري:" ٌم 
[، أي:" وكفى باهلل خبًٌرا 1٘لوله تعالى:}َوَكفَى بِِه بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخبًٌِرا{ ]الفرلان :  

 .(ٙ)بذنوب خلمه، ال ٌخفى علٌه شًء منها، وسٌحاسبهم علٌها وٌجازٌهم بها"
خابرا بذنوب خلمه، فإنه ال ٌخفى  لال الطبري:" ٌمول: وحسبن بالحً الذي ال ٌموت 

 .(2)علٌه شًء منها، وهو محص جمٌعها علٌهم حتى ٌجازٌهم بها ٌوم المٌامة"
عز  -لال مماتل:" ٌعنً: بذنوب كفار مكة، فبل أحد أخبر وال أعلم بذنوب العباد من هللا 
 .(1)"-وجل

  .(5)عن لتادة: "}خبٌرا{، لال: خبٌر بخلمه" 
: لمً سلمان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً بعض فجاج المدٌنة فسجد له عن شهر بن حوشب، لال 
 .(ٓٔ)«ال تسجد لً ٌا سلمان واسجد للحً الذي ال ٌموت»فمال: 
 

 المرآن
ْحَمنُ  ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش الرَّ فَاْسؤَْل  }الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ

 [9٘({ ]الفرلان : 9٘بِِه َخبًٌِرا )
 التفسٌر:

الذي خلك السموات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام، ثم استوى على العرش استواًء ٌلٌك 
به خبًٌرا، ٌعنً بذلن سبحانه نفسه الكرٌمة، فهو الذي  -أٌها النبً  -بجبلله، هو الرحمن، فاسؤل 

أحد من البشر أعلم باهلل وال أخبر به من عبده ورسوله دمحم ٌعلم صفاته وعظمته وجبلله. وال 
 ملسو هيلع هللا ىلص.

ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم{ ]الفرلان :   [، 5٘لوله تعالى:}الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ
 .(ٔٔ)أي:" الذي خلك السموات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام"

 .(ٕٔ)لٌل: كان ابتداء ذلن ٌوم األحد، والفراغ ٌوم الجمعة" لال الطبري:" 

                                                           

 .ٗٔٔتفسٌرالتستري: (ٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 . بدون سند.12ٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)
 .2ٖٕٔ/1(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٖٕٔ/1(:ص5ٕٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٕٔ/1(:ص5ٕٔ٘ٔتم)أخرجه ابن أبً حا (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .12ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ابتدع السموات واألرض ولم ٌكونا إال بمدرته، لم ٌستعن على ذلن  لال دمحم بن إسحاق:" 
بؤحد من خلمه ولم ٌشركه فً شًء من أمره بسلطانه الماهر ولوله النافذ الذي ٌمول به لما أراد 

 .(ٔ)ك السموات واألرض فً ستة أٌام"أن ٌكون له كن فٌكون، ففرغ من خل
 .(ٕ)ٌوم ممداره ألؾ سنة " لال ابن عباس:" 
[، أي:" ثم استوى على العرش من 5٘لوله تعالى:}ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش{ ]الفرلان :  

 .(ٖ)ؼٌر تشبٌه وال تعطٌل"
السبت فٌما لال الطبري:" ٌمول: ثم استوى على العرش الرحمن وعبل علٌه، وذلن ٌوم  
 .(ٗ)لٌل"

. وروي عن الحسن والربٌع (٘)عن أبً العالٌة، فً لوله: "}ثم استوى{، ٌمول: ارتفع" 
 .(ٙ)بن أنس مثل ذلن

 .(2)عن لتادة: لوله: "}ثم استوى على العرش{، لال: الٌوم السابع " 
على إن هللا بدأ خلك السموات واألرض وما بٌنهما ٌوم األحد، ثم استوى  لال عكرمة:" 

العرش ٌوم الجمعة فً ثبلث ساعات فخلك فً ساعة منها الشموس كً ٌرؼب الناس إلى ربهم 
 .(1)فً الدعاء والمسؤلة، وخلك فً ساعة النتن الذي ٌسمط على ابن آدم إذا مات لكً ٌمبر"

ْحَمُن فَاْسؤَْل بِِه َخبًٌِرا{ ]الفرلان :   أٌها  -[، أي:" هو الرحمن، فاسؤل 5٘لوله تعالى:}الرَّ
 .(5)به خبًٌرا" -النبً 
لال الطبري:" ٌمول: فاسؤل ٌا دمحم خبٌرا بالرحمن، خبٌرا بخلمه، فإنه خالك كل شًء،  

 .(ٓٔ)وال ٌخفى علٌه ما خلك"
 .(ٔٔ)ٌمول لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: إذا أخبرتن شٌبا، فاعلم أنه كما أخبرتن، أنا الخبٌر" لال ابن جرٌج:" 
}فسبل به خبٌرا{، ٌعنً: فاسؤل باهلل خبٌرا ٌا من تسؤل عنه  -هلالج لج -{لال مماتل:" }الرحمن 
 .(ٕٔ)دمحما"

 .(ٖٔ)عن مجاهد، لوله:"}فاسؤل به خبٌرا{، لال: ما أخبرتن من شًء فهو كما أخبرتن" 
  .(ٗٔ)عن شمر بن عطٌة: "}الرحمن فاسؤل به خبٌرا{، لال: هذا المرآن خبٌرا" 
هو »، فمال: «الرحمن»ان، سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن عن ابن عباس، أن عثمان بن عف 

اسم من أسماء هللا وما بٌنه وبٌن اسم هللا األكبر إال كما بٌن سواد العٌنٌن وبٌاضهما من 
 .(٘ٔ)«المرب
 

 المرآن

                                                           

 .2ٖٕٔ/1(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٔٗ/1(:ص52ٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٖ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .12ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔٗ/1(:صٖٓٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 . بدون سند.2ٕٔٗ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙ)
 .2ٕٔٗ/1(:ص51ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٔٗ/1(:ص55ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .12ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12ٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .2ٕٔٗ/1(:صٕٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٔ٘/1(:صٖٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕٔٗ/1(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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ْحَمُن أَنَْسُجُد ِلَما  ْحَمِن لَالُوا َوَما الرَّ ({ ٓٙتَؤُْمُرنَا َوَزاَدُهْم نُفُوًرا )}َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّ
 [ٓٙ]الفرلان : 
 التفسٌر:

وإذا لٌل للكافرٌن: اسجدوا للرحمن واعبدوه لالوا: ما نعرؾ الرحمن، أنسجد لما تؤمرنا بالسجود 
 له طاعة ألمرن؟ وزادهم دعاإهم إلى السجود للرحمن بُْعداً عن اإلٌمان ونفوًرا منه.

 سبب النزول:
سحاق، لال: " وأنزل هللا على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً لولهم: إنه لد بلؽنا أنه إنما ٌعلمن عن دمحم بن إ 

هذا الذي تؤتً به رجل من أهل الٌمامة ٌمال له: الرحمن، وإنا وهللا لن نإمن به أبدا، وأنزل علٌه 
تؤمرنا وزادهم فٌما لالوا من ذلن: }وإذا لٌل لهم اسجدوا للرحمن لالوا وما الرحمن أنسجد لما 

 .(ٔ)[ "ٓٙنفورا{ ]الفرلان: 
ْحَمِن{ ]الفرلان :   [، أي:" وإذا لٌل للكافرٌن: ٓٙلوله تعالى:}َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّ

 .(ٕ)اسجدوا للرحمن واعبدوه"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وإذا لٌل لهإالء الذٌن ٌعبدون من دون هللا ما ال ٌنفعهم  
 .(ٖ)ٌضرهم: اجعلوا سجودكم هلل خالصا دون اآللهة واألوثان"وال 

ْحَمُن{ ]الفرلان :    .(ٗ)[، أي:" لالوا: ما نعرؾ الرحمن"ٓٙلوله تعالى:}لَالُوا َوَما الرَّ
لال الزمخشري:" }وما الرحمن{، ٌجوز أن ٌكون سإاال عن المسمى به، ألنهم ما كانوا  

وٌجوز أن ٌكون سإاال عن معناه، ألنه « . ما»جهول ب ٌعرفونه بهذا االسم، والسإال عن الم
لم ٌكن مستعمبل فً كبلمهم كما استعمل الرحٌم والرحوم والراحم. أو ألنهم أنكروا إطبلله على 

 .(٘)هللا تعالى"
 .(ٙ)لال ابن عباس:" لٌس أحد ٌسمى الرحمن ؼٌره" 
ما نعرؾ الرحمن إال  عن عطاء: " }وإذا لٌل لهم اسجدوا للرحمن لالوا وما الرحمن{، 

رحمن الٌمامة، فؤنزل هللا عز وجل: }وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحٌم{ ]البمرة: 
ٖٔٙ" ](2). 
عن هارون بن حاتم، لال: "سمعت حسٌنا الجعفً، ٌمول:}وإذا لٌل لهم اسجدوا للرحمن  

 .(1)[ "ٕ لالوا وما الرحمن{، لال: جوابها: }الرحمن علم المرآن{ ]الرحمن:
[، أي:" أنسجد لما تؤمرنا بالسجود له ٓٙلوله تعالى:}أَنَْسُجُد ِلَما تَؤُْمُرنَا{ ]الفرلان :  

 .(5)طاعة ألمرن؟"
 .(ٓٔ)لال السمعانً:" ٌعنً: الرحمن الذي تؤمرنا بالسجود له" 
 .(ٔٔ)لال ٌحٌى:" على االستفهام، أي: ال نفعل" 
، ومن لرأها -ملسو هيلع هللا ىلص--فمن لرأها بالتاء فهم ٌمولونه للنبً بالتاء والٌاء،، «تَؤُْمُرنَا »وٌمرأ 

 .(ٕٔ)بالٌاء فٌمول: ٌموله بعضهم لبعض: أنسجد لما ٌؤمرنا دمحم

                                                           

 .2ٕٔ٘/1(:ص2ٖٓ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .11ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .15ٕ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .2ٕٔ٘/1(:صٖٗٓ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔ٘/1(:صٖ٘ٓ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٔ٘/1(:صٖٙٓ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٕ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .11ٗ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
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[، أي:" وزادهم دعاإهم إلى السجود للرحمن ٓٙلوله تعالى:}َوَزاَدُهْم نُفُوًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٔ)بُْعداً عن اإلٌمان ونفوًرا منه"

 .(ٕ)لسمعانً: "أي: تباعدا"لال ا 
 .(ٖ)لال مماتل:" ٌمول: زادهم ذكر الرحمن تباعدا من اإلٌمان" 
لال الطبري:" ٌمول: وزاد هإالء المشركٌن لول المابل لهم: اسجدوا للرحمن من  

 .(ٗ)إخبلص السجود هلل، وإفراد هللا بالعبادة بعدا مما دعوا إلٌه من ذلن فرارا"
 

 المرآن
 [ٔٙ({ ]الفرلان : ٔٙالَِّذي َجعََل فًِ السََّماِء بُُروًجا َوَجعََل فٌَِها ِسَراًجا َولََمًرا ُمنًٌِرا )}تَبَاَرَن 
 التفسٌر:

َعُظَمْت بركات الرحمن وكثر خٌره، الذي جعل فً السماء النجوم الكبار بمنازلها، وجعل فٌها 
 شمًسا تضًء ولمًرا ٌنٌر.

[، أي:" َعُظَمْت بركات ٔٙعََل فًِ السََّماِء بُُروًجا{ ]الفرلان : لوله تعالى:}تَبَاَرَن الَِّذي جَ  
 .(٘)الرحمن وكثر خٌره، الذي جعل فً السماء النجوم الكبار بمنازلها"

 .(ٙ)لال السمعانً:" هً النجوم العظام، ولٌل: هً البروج االثنا عشر" 
، والثور، والجوزاء، لال الزمخشري:" البروج: منازل الكواكب السبعة السٌارة: الحمل 

والسرطان، واألسد، والسنبلة، والمٌزان، والعمرب، والموس، والجدى، والدلو، والحوت: سمٌت 
بالبروج التً هً المصور العالٌة، ألنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتماق البرج من 

 .(2)التبرج، لظهوره"
ٌمول تعالى ذكره: تمدس الرب الذي جعل فً السماء بروجا ، وهً  لال الطبري:" 

 :(1)لصور فً السماء، ألن ذلن فً كبلم العرب }ولو كنتم فً بروج مشٌدة{، ولول األخطل
 كؤنها برج رومً ٌشٌده ... بان بجص وآجر وأحجار 

  .(5)ٌعنً بالبرج: المصر"
 .(ٓٔ)البروج: النجوم" لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)لصورا فً السماء" رافع، وإبراهٌم:"لال ٌحٌى بن  
 .(ٕٔ)لصورا فً السماء، فٌها الحرس" لال عطٌة بن سعد:" 
 .(ٗٔ)الكواكب العظام " . وفً رواٌة:"(ٖٔ)النجوم الكبار" ولال أبو صالح:" 
 .(٘ٔ)الكواكب" ولال مجاهد:" 

                                                           

 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .11ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5ٕٓ-15ٕ/ٖالكشاؾ: (2)
 .2ٙالشاهد لؤلخطل التؽلبً فً دٌوانه (1)
 .15ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .15ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .11ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .11ٕ/5ٔ:أخرجه الطبري (ٕٔ)
 .15ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 . 2ٕٔٙ/1(:صٖٔٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗٔ)
 .15ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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ما لال علً: " إن الشمس إذا طلعت هتؾ معها ملكان موكبلن بها فٌجرٌان معها  
جرت، حتى إذا ولعت فً لطها، لٌل لعلً: وما لطها؟ لال: حذى بطنان العرش لال: فتخر 
ساجدة حتى ٌمال لها: امضً فتمضً بمدر هللا، فإذا طلعت أضاء وجهها لسبع سموات ولفاها 
ألهل األرض، ٌعنً لوله: }جعل فً السماء بروجا{، لال: وفً السماء ثبلثمابة وستون برجا 

 .(ٔ)أعظم من جزٌرة العرب، للشمس فً كل برج منها منزل تنزله "كل برج منها 
[، أي:" وجعل فٌها شمًسا ٔٙلوله تعالى:}َوَجعََل فٌَِها ِسَراًجا َولََمًرا ُمنًٌِرا{ ]الفرلان :  

 .(ٕ)تضًء ولمًرا ٌنٌر"
 .(ٗ)، لوله: }ولمرا منٌرا{، أي: مضٌبا"(ٖ)لال لتادة:" السراج: الشمس" 
 .(٘)" ٌعنً بالمنٌر: المضًء"لال الطبري: 
 .(ٙ)إن الشمس إذا طلعت أضاء وجهها لسبع سموات، ولفاها ألهل األرض" لال علً:" 
 

 المرآن
ٌَْل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً ِلَمْن أََراَد أَْن ٌَذَّكََّر أَْو أََراَد ُشُكوًرا )  [ٕٙ({ ]الفرلان : ٕٙ}َوُهَو الَِّذي َجعََل اللَّ

 التفسٌر:
ٌْن ٌَْخلُؾ أحدهما اآلخر لمن أراد أن ٌعتبر بما فً ذلن إٌمانًا وهو  الذي جعل اللٌل والنهار متعالبَ

 بالمدبِّر الخالك، أو أراد أن ٌشكر هلل تعالى على نعمه وآالبه.
ٌَْل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً{ ]الفرلان :   [، أي:" وهو الذي جعل ٕٙلوله تعالى:}َوُهَو الَِّذي َجعََل اللَّ

ٌْن ٌَْخلُؾ أحدهما اآلخر"ا للٌل والنهار متعالبَ
(2). 

عن عكرمة، لال: سبل ابن عباس عن اللٌل، كان لبل أو النهار؟ لال: "أرأٌتم السموات 
 .(1)حٌث كانتا رتما هل كان بٌنهما إال ظلمة؛ ذلن لتعلموا أن اللٌل كان لبل النهار"

خلك هللا فً ساعتٌن منه »: ما ٌوم الجمعة؟ لال: عن عكرمة، "أن الٌهود، لالوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(5)«"اللٌل والنهار
ٌَْل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً{ ]الفرلان :    [، ثبلثة وجوه:ٕٙوفً لوله تعالى:}َوُهَو الَِّذي َجعََل اللَّ

، (ٓٔ)أحدها : أنه جعل ما فات من عمل أحدهما خلفة ٌمضً فً اآلخر ، لاله عمر ابن الخطاب
 .(ٗٔ)، وعكرمة(ٖٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)وابن عباس

لال شمٌك: "جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، فمال: فاتتنً الصبلة اللٌلة، 
فمال: أدرن ما فاتن من لٌلتن فً نهارن، فإن هللا }جعل اللٌل والنهار خلفة لمن أراد أن ٌذكر، 

 .(٘ٔ){"أو أراد شكورا

                                                           

 .2ٕٔٙ/1(:ص1ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .15ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٔ2ٕ/1(:صٖ٘ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔ2ٕ/1(:صٖٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔ2ٕ/1(:صٖٙٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٔ2ٕ/1(:ص2ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔ1ٕ/1(:صٕٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٔ5ٕ/1(:ص2ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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عمر أطال صبلة الضحى فمٌل له: صنعت الٌوم شٌبا لم تكن تصنعه عن الحسن، "أن 
فمال: " إنه بمً علً من وردي شٌبا فؤحببت أن أتمه أو ألضٌه وتبل هذه اآلٌة: }جعل اللٌل 

 .(ٔ)والنهار خلفة لمن أراد أن ٌذكر أو أراد شكورا{"
، أو من النهار ٌمول: من فاته شًء من اللٌل أن ٌعمله أدركه بالنهار لال ابن عباس:"

 .(ٕ)"أدركه باللٌل
جعل أحدهما خلفا لآلخر، إن فات رجبل من النهار شًء أدركه من اللٌل،  لال الحسن:"

 .(ٖ)"وإن فاته من اللٌل أدركه من النهار
من عجز باللٌل كان له فً النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له فً  لال الحسن:"
 .(ٗ)اللٌل مستعتب"

 .(٘)خذ من لٌلن فإن فاتن من نهارن فمن لٌلن " لال عكرمة:"
مختلفان هذا أسود وهذا أبٌض، وإن المإمن لد ٌنسى باللٌل وٌذكر بالنهار  ولال لتادة:"

 .(ٙ)وٌنسى بالنهار وٌذكر باللٌل "
الثانً : أنه جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه، فجعل أحدهما أبٌض واآلخر أسود ، لاله ابن 

 .(1)، ومجاهد(2)عباس أٌضا
، وابن (5)الثالث : أن كل واحد منهما ٌخلؾ صاحبه إذا مضى هذا جاء هذا ، لاله مجاهد أٌضا

 :(ٔٔ)، ومنه لول زهٌر(ٓٔ)زٌد
 بها العٌن واآلرام ٌمشٌن خلفة ...  وأطبلإها ٌنهضن من كل مجثم

لو لم ٌجعلهما خلفة لم ٌدر كٌؾ ٌعمل، لو كان الدهر لٌبل كله كٌؾ ٌدري  لال ابن زٌد:" 
أحد كٌؾ ٌصوم، أو كان الدهر نهارا كله كٌؾ ٌدري أحد كٌؾ ٌصلً. لال: والخلفة: مختلفان، 

 .(ٕٔ)ٌذهب هذا وٌؤتً هذا، جعلهما هللا خلفة للعباد، ولرأ :}لمن أراد أن ٌذكر أو أراد شكورا{"
[، أي:" لمن أراد أن ٌعتبر بما فً ذلن ْٕٙن أََراَد أَْن ٌَذَّكََّر{ ]الفرلان : لوله تعالى:}ِلمَ  

 .(ٖٔ)إٌمانًا بالمدبِّر الخالك"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: جعل اللٌل والنهار، وخلوؾ كل واحد منهما اآلخر  

 .(ٗٔ)حجة وآٌة لمن أراد أن ٌذكر أمر هللا، فٌنٌب إلى الحك"
 .(٘ٔ)"}أن ٌذكر{، لال: ٌتعظ" لال الضحان: 

 .(ٙٔ)عن مجاهد: "}أن ٌذكر{: آٌة له "
 .(2ٔ) ، مخففة«ٌذكر»ولرأه عامة لراء الكوفٌٌن:  

                                                           

 .2ٔ1ٕ/1(:صٕٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٔ5ٕ/1(:صٕٖٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٔ5ٕ/1(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٔ1ٕ/1(:صٕٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٔ1ٕ/1(:ص5ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
واللسان  1ٖٕ/ ٕ، والجمهرة 5ٕٕ/5ٔوالبٌت فى الطبري ، ٘ هذا البٌت من معلمة زهٌر )فى دٌوانه ص(ٔٔ)

 .٘ٙ/ ٖٔوالتاج )خلؾ( والمرطبً 
 .5ٕٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 . 5ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري:(ٗٔ)
 .2ٔ5ٕ/1(:صٖٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٔ5ٕ/1(:صٖٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٖٕ- 5ٕٕ/5ٔالطبري:انظر: تفسٌر (2ٔ)



ٔٔٔ 
 

[، أي:" أو أراد أن ٌشكر هلل تعالى على ٕٙلوله تعالى:}أَْو أََراَد ُشُكوًرا{ ]الفرلان :  
 .(ٔ)نعمه وآالبه"
 .(ٕ)أنعمها علٌه فً اختبلؾ اللٌل والنهار"لال الطبري:" أو أراد شكر نعمة هللا التً  
 .(ٖ)شكر نعمة ربه علٌه فٌهما" لال مجاهد:" 
 .(ٗ)عن الضحان، لوله: " }أو أراد شكورا{، لال: طاعة" 

 [:ٕٙ-2٘فوابد اآلٌات:]
إلى هللا تعالى ومن أراد أن  ٗدعوة هللا ٌنبؽً أن ال ٌؤخذ الداعً علٌها أجراً ممن ٌدعوهم -ٔ

 نفسه فٌنفك فً سبٌل هللا فذلن له.ٌتطوع من 
 وجوب التوكل على هللا فإنه الحً الذى ال ٌموت وؼٌره ٌموت. -ٕ
 وجوب التسبٌح والذكر والعبادة وهذه هً زاد العبد وعدته وعونه. -ٖ
 .٘مشروعٌة السجود عند لوله تعالى وزادهم نفوراً للمارىء والمستمع -ٗ
 اإلٌمان بها على ما ٌلٌك بجبلل هللا وكمالهصفة استواء الرحمن على عرشه فٌجب  -٘

 وٌحرم تؤوٌلها باالستٌبلء والمهر ونحوهما.
 الترؼٌب فً الذكر والشكر، واؼتنام الفرص للعبادة والطاعة. -ٙ
 

 المرآن
ْحَمِن الَِّذٌَن ٌَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن لَالُ  ({ ٖٙوا َساَلًما )}َوِعبَاُد الرَّ

 [ٖٙ]الفرلان : 
 التفسٌر:

وعباد الرحمن الصالحون ٌمشون على األرض بسكٌنة متواضعٌن، وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء 
باألذى أجابوهم بالمعروؾ من المول، وخاطبوهم خطابًا ٌَْسلَمون فٌه من اإلثم، ومن ممابلة 

 الجاهل بجهله. 
ْحَمِن الَِّذٌَن ٌَْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْونًا{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوِعبَاُد   [، أي:" ٖٙالرَّ

 .(٘)وعباد الرحمن الصالحون ٌمشون على األرض بسكٌنة متواضعٌن"
لال الطبري:أي:" بالحلم والسكٌنة والولار ؼٌر مستكبرٌن، وال متجبرٌن، وال ساعٌن  

 .(ٙ)فٌها بالفساد ومعاصً هللا"
هذه صفات عباد هللا المإمنٌن } الَِّذٌَن ٌَْمُشوَن َعلَى األْرِض َهْونًا { أي :  ٌر:"لال ابن كث 

بسكٌنة وولار من ؼٌر َجبَرٌة وال استكبار ، كما لال : } َوال تَْمِش فًِ األْرِض َمَرًحا إِنََّن لَْن 
هإالء فإنهم ٌمشون من ؼٌر  [. فؤما2ٖتَْخِرَق األْرَض َولَْن تَْبلَُػ اْلِجبَاَل ُطوال { ] اإلسراء : 

استكبار وال مرح ، وال أشر وال بطر ،  ولٌس المراد أنهم ٌمشون كالمرضى من التصانع 
تصنعًا ورٌاء ، فمد كان سٌد ولد آدم ملسو هيلع هللا ىلص إذا مشى كؤنما ٌنحط من َصبَب ، وكؤنما األرض تطوى 

عن عمر أنه رأى شابًا ٌمشً  له. ولد كره بعض السلؾ المشً بتضعؾ وتصنع ، حتى روي
ُروًٌدا ، فمال : ما بالن ؟ أأنت مرٌض ؟ لال : ال ٌا أمٌر المإمنٌن. فعبله بالدرة ، وأمره أن 

إذا أتٌتم »ٌمشً بموة. وإنما المراد بالَهْون هاهنا السكٌنة والولار ، كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
وأتوها وعلٌكم السكٌنة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم الصبلة فبل تؤتوها وأنتم تسعون ، 

 .(ٔ)"(2)«فؤتموا

                                                           

 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 . 5ٕٕ/5ٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 .5ٕٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕٕٓ/1(:صٖٖٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
لتادة رضً هللا ( من حدٌث أبً ٖٓٙ( ومسلم فً صحٌحه برلم )ٖ٘ٙرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(2)
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. وفً (ٕ)عن مجاهد: "}الذٌن ٌمشون على األرض هونا{، لال: بالولار والسكٌنة" 
 .(ٖ)بالحلم والولار" رواٌة:"
ٌمشون على األرض  . وفً رواٌة:"(ٗ)بالطاعة والعفاؾ والتواضع" ولال ابن عباس:" 
 .(٘)بالطاعة"
التمست تفسٌر هذه اآلٌة }الذٌن ٌمشون على األرض هونا{، فلم  لال زٌد بن أسلم:" 

 .(ٙ)أجدها عند أحد، فؤتٌت فً النوم فمٌل لً: هم الذٌن ال ٌرٌدون ٌفسدون فً األرض"
ال ٌتكبرون على الناس، وال ٌتجبرون، وال ٌفسدون. ولرأ لول هللا :}تلن  لال ابن زٌد:" 

 .(2)ها للذٌن ال ٌرٌدون علوا فً األرض وال فسادا والعالبة للمتمٌن{"الدار اآلخرة نجعل
علماء حلماء ال  . وفً رواٌة:"(1)حلماء، وإن جهل علٌهم لم ٌجهلوا" لال الحسن:" 
 .(5)ٌجهلون"
 .(ٓٔ): اللٌن والسكٌنة"-فً كبلم العرب-« الهون»لال الحسن:"  
[، أي:" وإذا خاطبهم ٖٙاْلَجاِهلُوَن لَالُوا َسبَلًما{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوإِذَا َخاَطبَُهُم  

الجهلة السفهاء باألذى أجابوهم بالمعروؾ من المول، وخاطبوهم خطابًا ٌَْسلَمون فٌه من اإلثم، 
 .(ٔٔ)ومن ممابلة الجاهل بجهله"

وهم لال الطبري:" ٌمول: وإذا خاطبهم الجاهلون باهلل بما ٌكرهونه من المول، أجاب 
 .(ٕٔ)بالمعروؾ من المول، والسداد من الخطاب"

سدادا  . وفً رواٌة:"(ٖٔ)عن مجاهد :"}وإذا خاطبهم الجاهلون لالوا سبلما{، لال: سدادا" 
 .(ٗٔ)من المول"
لال الحسن :" حلماء ال ٌجهلون، وإن جهل علٌهم حلموا ولم ٌسفهوا، هذا نهارهم فكٌؾ  
وأجروا دموعهم على خدودهم ٌطلبون إلى هللا جل ثناإه فً صفوا ألدامهم،  -خٌر لٌل  -لٌلهم 

 .(٘ٔ)فكان رلابهم"
إن المإمنٌن لوم ذلل، ذلت منهم وهللا األسماع واألبصار والجوارح، حتى  لال الحسن: 

ٌحسبهم الجاهل مرضى، وإنهم ألصحاء الملوب، ولكن دخلهم من الخوؾ ما لم ٌدخل ؼٌرهم، 
رة، فمالوا: }الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن{، وهللا ما حزنهم ومنعهم من الدنٌا علمهم باآلخ

حزن الدنٌا، وال تعاظم فً أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوؾ من النار، وإنه من لم ٌتعز 
بعزاء هللا تمطع نفسه على الدنٌا حسرات، ومن لم ٌر هلل علٌه نعمة إال فً مطعم ومشرب، فمد 

 .(ٙٔ)لل علمه وحضر عذابه"

                                                                                                                                                                      

 .عنه
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٙتفسٌرابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٖٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .11ٗ/ٔرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٙ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)



ٖٔٔ 
 

 
 المرآن

ًدا َولٌَِاًما )  [ٗٙ({ ]الفرلان : ٗٙ}َوالَِّذٌَن ٌَبٌِتُوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ
 التفسٌر:

 والذٌن ٌكثرون من صبلة اللٌل مخلصٌن فٌها لربهم، متذللٌن له بالسجود والمٌام.
لال الطبري: ٌمول:" والذٌن ٌبٌتون لربهم ٌصلون هلل، ٌراوحون بٌن سجود فً صبلتهم  
 .(ٔ)"ولٌام

 .(ٕ)ٌصلون، أي: وأنتم أٌها المشركون ال تصلون" لال ٌحٌى:" 
ٌِْل َما لال ابن كثٌر:" أي : فً عبادته وطاعته ، كما لال تعالى : } َكانُوا لَِلٌبل ِمَن اللَّ

ُجنُوبُُهْم َعِن [ ، ولال } تَتََجافَى 1ٔ - 2ٌَْٔهَجعُوَن َوبِاألْسَحاِر ُهْم ٌَْستَْؽِفُروَن { ] الذارٌات : 
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن { ] السجدة :  ْن ُهَو ٙٔاْلَمَضاِجعِ ٌَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّ [ ولال } أَمَّ

ٌِْل َساِجًدا َولَابًِما ٌَْحَذُر اآلِخَرةَ َوٌَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه { اآلٌة ] الزمر :  ا لال : } [ ولهذ5لَانٌِت آنَاَء اللَّ
َوالَِّذٌَن ٌَمُولُوَن َربَّنَا اْصِرْؾ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذابََها َكاَن َؼَراًما { أي : مبلزما دابما ، كما 

 : (ٖ)لال الشاعر
إْن ٌُعَذّب ٌَُكْن َؼَراًما ، وإن ٌُْعـ... ط جزٌبل فإنه ال ٌُبَالً"
(ٗ). 

 
لٌل ركعتٌن فهو من الذٌن ٌبٌتون لربهم سجدا بلؽنً أنه من صلى من ال لال ٌحٌى:" 
 .(٘)ولٌاما"
 .(ٙ)«"صلوا من اللٌل ولو ركعتٌن، ولو أربعا»عن لتادة، "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  
كل من أدركه اللٌل فمد بات ٌبٌت، نام أو لم ٌنم، بات فبلن البارحة للما،  لال الزجاج:" 

 .(2)إنما المبٌت إدران اللٌل"
 

 المرآن
ا ٘ٙ}َوالَِّذٌَن ٌَمُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذابََها َكاَن َغَراًما ) ( إِنََّها َساَءْت ُمْستَمَرًّ

 [ٙٙ - ٘ٙ({ ]الفرلان : َٙٙوُممَاًما )
 التفسٌر:

عذاب جهنم، إن عذابها والذٌن هم مع اجتهادهم فً العبادة ٌخافون هللا فٌدعونه أن ٌنجٌهم من 
 ٌبلزم صاحبه. إن جهنم شر لرار وإلامة.

[، أي:" والذٌن ٙٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَمُولُوَن َربَّنَا اْصِرْؾ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم{ ]الفرلان :  
 .(1)هم مع اجتهادهم فً العبادة ٌخافون هللا فٌدعونه أن ٌنجٌهم من عذاب جهنم"

:" والذٌن ٌدعون هللا أن ٌصرؾ عنهم عمابه وعذابه حذرا منه لال الطبري: ٌمول 
 .(5)ووجبل"
[، أي:" إن عذاب جهنم ٌبلزم ٙٙلوله تعالى:}إِنَّ َعَذابََها َكاَن َؼَراًما{ ]الفرلان :  
 .(ٔ)صاحبه"

                                                           

 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5ألعشى بنً لٌس بن ثعلبة )دٌوانه طبع الماهرة، بشرح الدكتور دمحم حسٌن، ص البٌت (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .15ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .15ٗ/ٔرواه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .2٘/ٗمعانً المرآن: (2)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
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 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: الزما لصاحبه ال ٌفارله" 
إن فبلنا لمؽرم بالنساء إذا كان مولعا لال الفراء:" ٌمول ملحا دابما. والعرب تمول:  
 .(ٖ)بهن"

لال الطبري: " ٌمول: إن عذاب جهنم كان ؼراما ملحا دابما الزما ؼٌر مفارق من عذب  
به من الكفار، ومهلكا له، ومنه لولهم: رجل مؽرم، من الؽرم والدٌن. ومنه لٌل للؽرٌم ؼرٌم 

ل المولع للنساء: إنه لمؽرم بالنساء، وفبلن لطلبه حمه، وإلحاحه على صاحبه فٌه. ومنه لٌل للرج
 :(ٗ)مؽرم بفبلن: إذا لم ٌصبر عنه؛ ومنه لول األعشى

 إن ٌعالب ٌكن ؼراما وإن ٌعـ ... ـط جزٌبل فإنه ال ٌبالً 
 :(٘)ٌمول: إن ٌعالب ٌكن عمابه عمابا الزما، ال ٌفارق صاحبه مهلكا له، ولول بشر بن أبً خازم

 .(ٙ)... ر كان عمابا وكان ؼراما" وٌوم النسار وٌوم الجفا
 .(2)الؽرام: الشر" لال ابن زٌد:" 
 .(1)عن ابن جرٌج، لوله: "}إن عذابها كان ؼراما{، لال: ال ٌفارله" 
 .(5)لال ٌحٌى:} ؼراما{: " لزاما.. وبعضهم ٌمول: انتماما" 
 .(ٓٔ)لال أبو عبٌدة:}َؼراماً{،" أي: هبلكا" 
 .(ٔٔ)أي: هلكة" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕٔ): أشد العذاب"-فً اللؽة-« الؽرام» لال الزجاج:" 
إن هللا سؤل الكفار عن نعمه، فلم ٌردوها إلٌه، فؤؼرمهم، فؤدخلهم  لال دمحم بن كعب:" 
 .(ٖٔ)النار"
 .(ٗٔ)لد علموا أن كل ؼرٌم مفارق ؼرٌمه إال ؼرٌم جهنم" لال الحسن:" 
حبه أبدا، وكل عذاب ٌفارق صاحبه " الؽرام: البلزم الذي ال ٌفارق صا لال الحسن:" 

 .(٘ٔ)فلٌس بؽرام "
ا َوُممَاًما{ ]الفرلان :   [، أي:" إن جهنم شر لرار ٙٙلوله تعالى:}إِنََّها َساَءْت ُمْستَمَرًّ
 .(ٙٔ)وإلامة"
 .(2ٔ)لال مماتل:" ٌعنً: ببس المستمر وببس الخلود" 
 .(ٔ)لال الطبري: " ساءت جهنم منزال ومماما" 

                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
( وهو من لصٌدة 5البٌت ألعشى بنً لٌس بن ثعلبة )دٌوانه طبع الماهرة، بشرح الدكتور دمحم حسٌن، ص (ٗ)

 ٌمدح بها األسود بن المنذر اللخمً، وأولها ما بكاء الكبٌر باألطبلل
م، ومنه لوله تعالى }إن عذابها كان ؼراما{ أي هبلكا ولزاما لهم. ٌمول: إن عالب كان ؼراما، والؽرام الشر الداب

 .وإن أعطى لم ٌبال العذال
 .البٌت لبشر بن أبً خازم كما لال المإلؾ. وفً اللسان نسبه للطرماح(٘)
 .52ٕ-5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .52ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .52ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .15ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٕٖٙ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .ٓ٘ٗؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .2٘/ٗمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .52ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .52ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 . من طرٌك مبارن بن فضالة.ٙٓ٘تفسٌر مجاهد: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
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 .(ٕ)المعنى: أنها ساءت فً المستمر والممام" لال الزجاج:" 
 .(ٖ)أي : ببس المنزل منظرا ، وببس الممٌل مماًما" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)إن أهلها ال ٌستمرون فٌها، وأما لوله: }ومماما{: منزال" لال ٌحٌى:" 
 

 المرآن
ٌَْن َذِلَن لََواًما ) }َوالَِّذٌَن إَِذا أَْنفَمُوا لَْم ٌُْسِرفُوا َولَْم ٌَْمتُُروا َوَكانَ   [7ٙ({ ]الفرلان : 7ٙبَ

 التفسٌر:
والذٌن إذا أنفموا من أموالهم لم ٌتجاوزوا الحد فً العطاء، ولم ٌضٌِّموا فً النفمة، وكان إنفالهم 

 وسًطا بٌن التبذٌر والتضٌٌك.
والذٌن إذا أنفموا من [، أي:" 2ٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن إَِذا أَْنفَمُوا لَْم ٌُْسِرفُوا{ ]الفرلان :  

 .(٘)أموالهم لم ٌتجاوزوا الحد فً العطاء"
 .(ٙ)لال الطبري: ٌمول:" والذٌن إذا أنفموا أموالهم لم ٌسرفوا فً إنفالها" 
 .(2)أي : لٌسوا بمبذرٌن فً إنفالهم فٌصرفون فوق الحاجة" لال ابن كثٌر:" 
 [، أربعة وجوه:2ٌُْٙسِرفُوا{ ]الفرلان : لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن إَِذا أَْنفَمُوا لَْم وفً  

، اإلسراؾ ما كان من نفمة فً معصٌة هللا وإن للت، واإللتار: المنع من حك هللاأحدها : أن 
 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، وابن جرٌج(5)، ومجاهد(1)وهذا لول ابن عباس

فٌمنعون  هم المإمنون ال ٌسرفون فٌنفمون فً معصٌة هللا، وال ٌمترون لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)حموق هللا تعالى"

لو أنفمت مثل أبً لبٌس ذهبا فً طاعة هللا ما كان سرفا، ولو أنفمت صاعا  لال مجاهد:" 
 .(ٖٔ)فى معصٌة هللا كان سرفا"

 .(ٗٔ)ال ٌنفمه فً باطل" ولال ابن شهاب:" 
عمر مولى ؼفرة أنه سبل عن اإلسراؾ ما هو؟ لال: "كل شًء أنفمته فً ؼٌر عن  
 .(٘ٔ)هللا فهو سرؾ"طاعة 
مٌمون بن مهران: "فً المال ثبلث خصال إن نجا من خصلة كان لمن أن ال ٌنجو ولال  

من الثنتٌن وإن نجا من ثنتٌن كان لمن أن ال ٌنجو من الثالثة وٌنبؽً أن ٌكون أصله من طٌب 
ن سلم من هذه فؤٌكم الذي ٌسلم كسبه ولم ٌدخله إال طٌبا فإن سلم فؤٌكم الذي أدى الحموق كلها فإ

 .(ٙٔ)فإنه ٌنبؽً له أن ٌكون فً نفمته لٌس بمسرؾ وال ممتر"

                                                                                                                                                                      

 .52ٕ-5ٕٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .15ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٕ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .51ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .55ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .55ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .55ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .51ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .55ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٕ٘/1(:2ًٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .55ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕٕ٘/ 1(:2ٖٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 .(ٔ)الثانً : لم ٌنفموا كثٌراً فٌمول الناس لد أسرفوا ، لاله إبراهٌم

 .(ٕ)لال إبراهٌم:" ال ٌجٌعهم وال ٌعرٌهم وال ٌنفك نفمة ٌمول الناس لد أسرؾ" 
وهٌب بن الورد أبا الورد مولى بنً مخزوم: "لمً عالم عالما هو فوله فً العلم، لال  

فمال: ٌرحمن هللا أخبرنً عن هذا البناء الذي ال إسراؾ فٌه ما هو؟ لال: هو ما سترن من 
الشمس، وأكنن من المطر، لال: ٌرحمن هللا، فؤخبرنً عن هذا الطعام الذي نصٌبه ال إسراؾ 

سد الجوع ودون الشبع، لال: ٌرحمن هللا، فؤخبرنً عن هذا اللباس الذي ال  فٌه ما هو؟ لال: ما
 .(ٖ)إسراؾ فٌه ما هو؟ لال: ما ستر عورتن، وأدفؤن من البرد"

مطرؾ بن عبد هللا: "خٌر هذه األمور أوساطها، والحسنة بٌن السٌبتٌن. فملت لمتادة: لال  
 .(ٗ)أنفموا لم ٌسرفوا ولم ٌمتروا{ ... اآلٌة"ما الحسنة بٌن السٌبتٌن؟ فمال: }والذٌن إذا 

زٌد بن مرة الجعفً: "العلم خٌر من العمل، والحسنة بٌن السٌبتٌن، ٌعنً: إذا أنفموا لال  
 .(٘)لم ٌسرفوا ولم ٌمتروا، وخٌر األعمال أوساطها"

ال ٌلبسون ثوبا للجمال، وال ٌؤكلون طعاما للذة، ولكن كانوا ٌرٌدون من اللباس ما الثالث : 
ٌسترون به عورتهم، وٌكتنون به من الحر والمر، وٌرٌدون من الطعام ما سد عنهم الجوع، 

 .(ٙ)لاله ٌزٌد بن أبً حبٌبولواهم على عبادة ربهم. 
أولبن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانوا ال ٌؤكلون طعاما ٌرٌدون  ولال ٌزٌد بن ابً حبٌب:" 

 .(2)به نعٌما وال ٌلبسون ثوبا ٌرٌدون به جماال كانت للوبهم على للب واحد"
 .(1)من اإلسراؾ أن ٌؤكل الرجل كلما اشتهى" وروي عن الحسن:" 

 .(5)الرابع : أن اإلسراؾ: النفمة فً ؼٌر حمها، لاله ابن سٌرٌن
 .(ٓٔ)اإلسراؾ هو أن تؤكل مال ؼٌرن بؽٌر حك. وهذا لول عون بن عبدهللا بن عتبةالخامس: 
 .(ٔٔ)لٌس المسرؾ من ٌؤكل ماله، إنما المسرؾ من ٌؤكل مال ؼٌره" لال عون:" 

 .(ٕٔ)السادس:أن السرؾ مجاوزة أمر هللا. وهذا لول إٌاس بن معاوٌة
 .(ٖٔ)هللا. وهذا لول سفٌان بن حسٌنما لصرت به عن أمر السابع: أن السرؾ: 

والصواب من المول فً ذلن، لول من لال: اإلسراؾ فً النفمة الذي عناه  لال الطبري:" 
هللا فً هذا الموضع: ما جاوز الحد الذي أباحه هللا لعباده إلى ما فوله، واإللتار: ما لصر عما 

ألن المسرؾ والممتر كذلن، ولو كان  أمر هللا به، والموام: بٌن ذلن، وإنما للنا إن ذلن كذلن،
اإلسراؾ واإللتار فً النفمة مرخصا فٌهما ما كانا مذمومٌن، وال كان المسرؾ وال الممتر 

 .(ٗٔ)مذموما، ألن ما أذن هللا فً فعله فؽٌر مستحك فاعله الذم"

                                                           

 .55ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .55ٕ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٓ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٓٓ/5ٔانظر: الطبري: (ٙ)
 .2ٕٕ٘/1(:ص22ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٓٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٖٔ٘ٔانظر: ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٖٔ٘ٔانظر: ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٓٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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وكل ما أنفك فً معصٌة هللا فإسراؾ، ألن اإلسراؾ مجاوزة الحد  لال الزجاج:" 
فمال: }وال تجعل ٌدن مؽلولة إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والمصد.. والحك فً هذا ما أدب هللا عز وجل به نبٌه 
 .(ٔ)عنمن وال تبسطها كل البسط فتمعد ملوما محسورا{"

رجل ٌصنع الطعام ٌنفك فٌها النفمة وروي عن داود ابن أبً هند لال: "للت للحسن ال 
 .(ٕ)الكثٌرة لال: لٌس فً الطعام إسراؾ"

 .(ٖ)ولال الحسن:" لٌس فً النفمة فً سبٌل هللا سرؾ" 
 .(ٗ)[، أي:" ولم ٌضٌِّموا فً النفمة"2ٙلوله تعالى:}َولَْم ٌَْمتُُروا{ ]الفرلان :  
 .(٘)هم فبل ٌكفونهم"وال بخبلء على أْهلٌهم فٌمصرون فً حم لال ابن كثٌر:أي:" 
 [، أربعة وجوه:2ٙوفً لوله تعالى:}َولَْم ٌَْمتُُروا{ ]الفرلان :  

 .(ٙ)أحدها : لم ٌمنعوا حموق هللا فإن منع حموق هللا إلتار ، لاله ابن عباس
 .(2)ال ٌمنعه من حك وال ٌنفمه فً باطل. لاله ابن شهابالثانً : 

 .(1)إبراهٌمالثالث: ال ٌعرٌهم وال ٌجٌعهم ، لاله 
 .(5)الثالث : لم ٌمسكوا عن طاعة هللا ، لاله ابن زٌد

 .(ٓٔ)وما أمسن، عن طاعة هللا وإن كثرت فهو إلتار" لال ابن زٌد:" 
 .(ٔٔ)الرابع : لم ٌمصروا فً الحك ، لاله األعمش

ٌَْن َذِلَن لََواًما{ ]الفرلان :   بٌن التبذٌر [، أي:" وكان إنفالهم وسًطا 2ٙلوله تعالى:}َوَكاَن بَ
 .(ٕٔ)والتضٌٌك"
ٌَْن  لال ابن كثٌر:أي:"  َعْدال خٌاًرا ، وخٌر األمور أوسطها ، ال هذا وال هذا ، } َوَكاَن بَ

َد َملُوًما َذِلَن لََواًما { ، َكَما لَاَل : } َوال تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً إِلَى ُعنُِمَن َوال تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْمعُ 
 .(ٖٔ)["5ُٕسوًرا { ] اإلسراء : َمحْ 

 .(ٗٔ)لال الفراء:" عدال بٌن ذلن، أي: بٌن اإلسراؾ واإللتار" 
 .(٘ٔ)عن األعمش لوله: "}وكان بٌن ذلن لواما{، لال: عدال" 
 .(ٙٔ)عن وهب بن منبه: "}وكان بٌن ذلن لواما{، لال: الشطر من أموالهم" 
 .(2ٔ)الموام بٌن ذلن أن تنفموا فً طاعة هللا وتمسكوا، عن محارم هللا" لال ابن زٌد:" 
لال إبراهٌم بن نشٌط: "سؤلت عمر مولى ؼفرة للت له ما الموام؟ لال: الموام أال تنفك  

 .(1ٔ)فً ؼٌر حك وال تمسن من حك هو علٌن"
 .(ٔ)ل"إن هللا عز وجل لد ألاتكم لٌتة فانتهوا إلى لٌتة هللا عز وج لال لتادة:" 

                                                           

 .2ٙ-2٘/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٖٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٕٙ/1(: 1ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕٙ/1(:1ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕ2ٕ/ 1(:12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٕٙ/1(:15ٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕ2ٕ/1(:ص15ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٕٙ/1(:11ٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .2ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .2ٕ2ٕ/1(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٕ2ٕ/1(:ص5ٕٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٕ1ٕ/1(:ص5ٖ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .2ٕ2ٕ/1(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
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لال مطرؾ بن الشخٌر: "العلم خٌر من العمل وخٌر األمور أوساطها والحسنة بٌن  
السٌبتٌن ذلن بؤن هللا عز وجل ٌمول: }والذٌن إذا أنفموا لم ٌسرفوا{، ٌمول سٌبة: }ولم ٌمتروا{ 

 .(ٕ)ٌمول: سٌبة: }وكان بٌن ذلن لواما{، ٌمول: حسنة"
 .(ٖ)ل : "من فمه الرجل رفمه فً معٌشته". ولم ٌخرجوه"وروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لا 
 .(ٗ)عن عبد هللا بن مسعود لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما عال من التصد" 

عن حذٌفة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "ما أحسن المصد فً الؽنى ، وأحسن المصد فً 
 .(٘)الفمر ، وأحسن المصد فً العبادة"

 
 المرآن

ُ إِالَّ بِاْلَحّكِ وَ  َم َّللاَّ ِ إِلًَها آَخَر َواَل ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ اَل ٌَْزنُوَن َوَمْن }َوالَِّذٌَن اَل ٌَْدُعوَن َمَع َّللاَّ
( إِالَّ َمْن تَاَب 9ٌِٙه ُمَهانًا )( ٌَُضاَعْف لَهُ اْلعََذاُب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوٌَْخلُْد فِ 8ٌَْٙفعَْل َذِلَن ٌَْلَك أَثَاًما )

ُ َغفُوًرا َرِحًٌما ) ُ َسٌِّئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ ُل َّللاَّ ( َوَمْن 7َٓوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا فَؤُولَئَِن ٌُبَّدِ
ِ َمتَابًا )  [7ٔ - 8ٙ({ ]الفرلان : 7ٔتَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَِإنَّهُ ٌَتُوُب إِلَى َّللاَّ

 التفسٌر:
م هللا لتلها إال  والذٌن ٌوحدون هللا، وال ٌدعون وال ٌعبدون إلًها ؼٌره، وال ٌمتلون النفس التً حرَّ
بما ٌحك لتلها به: من كفر بعد إٌمان، أو زنى بعد زواج، أو لتل نفس عدوانًا، وال ٌزنون، بل 

ل شٌبًا من هذه الكبابر ٌَْلَك ٌحفظون فروجهم، إال على أزواجهم أو ما ملكت أٌمانهم، ومن ٌفع
فً اآلخرة عمابًا. ٌُضاَعْؾ له العذاب ٌوم المٌامة، وٌَْخلُْد فٌه ذلٌبل حمًٌرا. )والوعٌد بالخلود لمن 
فعلها كلَّها، أو لمن أشرن باهلل( . لكن َمن تاب ِمن هذه الذنوب توبة نصوًحا وآمن إٌمانًا جازًما 

و هللا عنهم سٌباتهم وٌجعل مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم ممرونًا بالعمل الصالح، فؤولبن ٌمح
وندمهم. وكان هللا ؼفوًرا لمن تاب، رحًٌما بعباده حٌث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بؤكبر 
ا ارتكب من الذنوب، وعمل عمبل صالحا فإنه بذلن ٌرجع إلى هللا  المعاصً. ومن تاب عمَّ

 ذنوبه.  رجوًعا صحًٌحا، فٌمبل هللا توبته وٌكفر
 فً سبب نزولها وجوه:

أحدها: عن ابن عباس:" أن ناسا من أهل الشرن لد لتلوا فؤكثروا وزنوا فؤكثروا ثم أتوا دمحما 
ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا إن الذي تموله وتدعو إلٌه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت: }والذٌن ال 

نفس التً حرم هللا إال بالحك وال ٌزنون{، ونزلت: }ٌا ٌدعون مع هللا إلها آخر وال ٌمتلون ال
 .(ٙ)عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم{"

ونزلت فً المشركٌن لالوا: كٌؾ تؤمرنا ٌا دمحم أن نتبعن وأنت تمول إنه  ولال السدي:" 
 .(2)من أشرن أو لتل أو زنا فهو فً النار، فؤنزل هللا: }إال من تاب وآمن وعمل عمبل صالحا{"

أبو مالن: "لما نزلت هذه اآلٌة: }والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلها آخر{، اآلٌة. لال لال  
بعض أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لد كنا أشركنا فً الجاهلٌة ولتلنا. فنزلت: }إال من تاب وآمن 

 .(1)وعمل عمبل صالحا{"

                                                                                                                                                                      

 .2ٕ2ٕ/1(:ص5ٖٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕ2ٕ/1(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .(5ٗٔ/٘المسند )(ٖ)
 .وهو ضعٌؾ"( "فً إسناده إبراهٌم بن مسلم الهجري ٕٕ٘/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )2ٗٗ/ٔالمسند )(ٗ)
( : "رواه البزار عن سعٌد بن حكٌم عن ٕٕ٘/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٖٗٓٙمسند البزار برلم )(٘)

 .مسلم بن حبٌب ، ومسلم هذا لم أجد من ذكره إال ابن حبان فً ترجمة سعٌد الراوي عنه ، وبمٌة رجاله ثمات"
 .2ٕ1ٕ/1(:ص51ٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕٕ/1(:ص5ٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٕٕ/1(:صٕٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ٌدعون مع هللا إلها آخر{ اآلٌة، فً كفار نزلت هذه اآلٌة: }والذٌن ال  الثانً: لال سعٌد بن جبٌر:"
مكة فلما هاجر النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة كتب وحش ؼبلم المطعم بن عدي ابن نوفل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

لال: هل لً  -وكان لتل حمزة بن عبد المطلب ٌوم أحد -بالمدٌنة: إنً لد أشركت وزنٌت ولتلت
 .(ٔ)ه فاستثنى: }إال من تاب{ ٌعنى، من الشرن"من توبة؟ فنزلت فٌ

أن وحشٌا بعدما لتل حمزة كتب إلى النبً ٌسؤله هل  ونمل ٌحٌى بن سبلم عن الكلبً:" 
له توبة وكتب إلٌه فٌما كتب: إن هللا أنزل آٌتٌن بمكة أٌستانً من كل خٌر: }والذٌن ال ٌدعون 

 إال بالحك وال ٌزنون ومن ٌفعل ذلن ٌلك أثاما مع هللا إلها آخر وال ٌمتلون النفس التً حرم هللا
[ وإن وحشٌا لد 5ٙ-1ٙ{ { ]الفرلان: 5ٙ{ ٌضاعؾ له العذاب ٌوم المٌامة وٌخلد فٌه مهانا }1ٙ}

فعل هذا كله، لد زنى، وأشرن، ولتل النفس التً حرم هللا، فؤنزل هللا: }إال من تاب{ ]الفرلان: 
[ بعد 2ٓبعد الشرن }وعمل عمبل صالحا{ ]الفرلان:  [2ٓ[ أي من الزنا }وآمن{ ]الفرلان: 2ٓ

[ بالشرن اإلٌمان، وبالفجور العفاؾ 2ٓالسٌبات }فؤولبن ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات{ ]الفرلان: 
[. فكتب بها رسول هللا إلٌه، فمال وحشً: هذا شرط شدٌد 2ٓ}وكان هللا ؼفورا رحٌما{ ]الفرلان: 
صالحا. فكتب إلى رسول هللا: هل من شًء أوسع من هذا؟  فلعلً أال أبمى بعد التوبة حتى أعمل

[. فكتب بها 1ٗفؤنزل هللا: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ ]النساء: 
رسول هللا إلى وحشً، فؤرسل وحشً إلى رسول هللا: إنً أخاؾ أال أكون من مشٌبة هللا. فؤنزل 

بادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تمنطوا من رحمة هللا إن هللا هللا فً وحشً وأصحابه: }لل ٌا ع
[ فكتب بها رسول هللا إلى وحشً فؤلبل ٌٖ٘ؽفر الذنوب جمٌعا إنه هو الؽفور الرحٌم{ ]الزمر: 

 .(ٕ)وحشً، إلى رسول هللا وأسلم"
الذنب أكبر ؟ لال : "أن تَجعل هلل : ُسبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أي : عن عبد هللا بن مسعود لال" الثالث: 

نًدا وهو خلمن". لال : ثم أي ؟ لال : "أن تمتل ولدن خشٌة أن ٌَْطعم معن". لال : ثم أي ؟ لال : 
ِ إِلًَها  "أن تزانً حلٌلة جارن". لال عبد هللا : وأنزل هللا تصدٌك ذلن : } َوالَِّذٌَن ال ٌَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

ُ إاِل بِاْلَحّكِ َوال ٌَْزنُوَن َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن ٌَْلَك أَثَاًما {آَخَر َوال ٌَْمتُلُوَن  َم َّللاَّ  .(ٖ)"النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ
ِ إِلًَها آَخَر{ ]الفرلان :   [، أي:" والذٌن ٌوحدون 1ٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن اَل ٌَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

 .(ٗ)هللا، وال ٌدعون وال ٌعبدون إلًها ؼٌره"
لال أبو مجلز: "كنت جالسا عند عبد هللا بن عمر سؤله رجل، عن الشرن؟ فمال: أن  

 .(٘)تجعل مع هللا إلها آخر"
أن تدعو هلل ندا »عن عبد هللا بن مسعود لال: "سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عن الكبابر، لال:  

ثم لرأ:}والذٌن ال ٌدعون  ،«وهو خلمن، وأن تمتل ولدن أن ٌطعم معن وأن تزانً حلٌلة جارن
 .(ٙ)مع هللا إلها آخر وال ٌمتلون النفس التً حرم هللا إال بالحك وال ٌزنون{"

عن أبً فاختة لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرجل: إن هللا ٌنهان أن تعبد المخلوق وتدع  
رن، لال سفٌان: وهو الخالك وٌنهان أن تمتل ولدن وتؽزوا كلبن وٌنهان أن تزنً بحلٌلة جا

 .(2)لوله: والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلها آخر"
{ ]الفرلان :   ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ َم َّللاَّ [، أي:" وال 1ٙلوله تعالى:}َواَل ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

م هللا لتلها إال بما ٌحك لتلها به" ٌمتلون النفس التً حرَّ
(1). 

                                                           

 .2ٖٕٔ/1(:ص2ٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
، وأخرجه ابن ابً (1ٖٙٔٔ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )1ٖٓ/ٔالمسند )(ٖ)

 .2ٕ1ٕ/1(:ص52ٖ٘ٔحاتم)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ5ٕ/1(:صٓٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕ1ٕ/1(:ص5ٖٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ1ٕ/1(:ص55ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (1)
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 .(ٔ)"}وال ٌمتلون النفس التً حرم هللا{ لتلها }إال بالحك{"عن سعٌد بن جبٌر لوله:  
 .(ٕ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً نفس المإمن" 
 .(ٖ)هم أهل الذمة" لال أبو جعفر:" 
" أمرت أن ألاتل الناس حتى ٌمولوا: ال إله إال هللا،  ، لال:"-ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن رسول هللا 

 .(ٗ)هم وأموالهم إال بحمها "فإذا لالوها، عصموا منً دماء
"أمرت أن ألاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا، فإذا لالوها عصموا  وفً رواٌة:" 

منً دمابهم وأموالهم إال بحمها، لٌل: وما حمها؟ لال: زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسبلم أو لتل 
 .(٘)نفس فتمتل بها"
ٌمتلون النفس التً حرم هللا إال بالحك{، لال النبً وعن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: }وال  

ملسو هيلع هللا ىلص: إنً أمرت أن ألاتل الناس حتى ٌمولوا ال إله إال هللا فإذا لالوها حرمت دماإهم إال بحمها 
وحسابهم على هللا لالوا: ٌا نبً هللا وما حمها؟ لال: النفس بالنفس والثٌب الزانً والمرتد، عن 

 .(ٙ)ارن لدٌنه فؽٌر إٌمانه المفارق للجماعة"اإلسبلم والت
[، أي:" وال ٌزنون، بل ٌحفظون فروجهم، إال 1ٙلوله تعالى:}َواَل ٌَْزنُوَن{ ]الفرلان :  

 .(2)على أزواجهم أو ما ملكت أٌمانهم"
لال مسروق:" إنً ألعجب ممن ٌمول: إن المذؾ أشد من الزنا ولد لرن هللا الزنا بالمتل  

ل هللا: }والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلها آخر وال ٌمتلون النفس التً حرم هللا إال بالحك واإلشران. لا
 .(1)وال ٌزنون{"
عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : لال : "ما من ذنب بعد الشرن أعظم عند هللا من نُطفة وضعها رجل فً  

 .(5)َرِحم ال ٌحل له"
[، أي:" ومن ٌفعل شٌبًا من هذه 1ٙأَثَاًما{ ]الفرلان :  لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن ٌَْلكَ  

 .(ٓٔ)الكبابر ٌَْلَك فً اآلخرة عمابًا"
وروى عن مجاهد وسعٌد بن  .(ٔٔ)عن عبد هللا بن عمر: "}أثاما{، لال: واد فً جهنم" 
 .(ٔ)وعكرمة مثل ذلن -فً إحدى الرواٌات-جبٌر 

                                                           

 .2ٕ5ٕ/1(:صٖٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕ5ٕ/1(:صٔٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕ5ٕ/1(:صٕٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
( و ٕٓ(، ومسلم )2ٕ1ٗ( و )5ٕٗٙ( و )2٘ٗٔ( و )55ٖٔأخرجه من حدٌث أبً هرٌرة: البخاري )(ٗ)
(، والنسابً 2ٕٓٙ( و )ٕٙٓٙ، والترمذي )1ٕ٘و 2ٕ٘و ٕٓ٘و 2٘ٗو ٖٕٗو 22ٖو ٖ٘ٗ/ ٕ(، وأحمد ٕٔ)
 .12ٕ/ ٔ(، والحاكم ٕٓٗٙ، وأبو داود )25/ 2

(، وأبو داود 1ٕٓٙ(، والترمذي )5ٕٖوالبخاري ) ٕٕ٘ - ٕٕٗو 55ٔ/ ٖوأخرجه من حدٌث أنس: أحمد 
 .12ٖ - 1ٖٙ/ ٔ، والحاكم 5ٓٔ/ 1و 2ٙ - 2٘/ 2(، والنسابً ٕٔٗٙ)

 (، والترمذي عمب حدٌث أبً هرٌرة.ٕٕ(، ومسلم )ٕ٘وأخرجه من حدٌث ابن عمر: البخاري )
 .1ٔ - 1ٓ/ 2، والنسابً 5 - 1/ ٗوأخرجه من حدٌث أوس بن حذٌفة: أحمد 

 . ٕٕ٘/ ٕ، والحاكم 5ٖٖو ٕٖٖو ٖٓٓ/ ٖوأخرجه من حدٌث جابر: أحمد 
. وكبلهما أخرجاه من طرٌك ٕٕٖٔ، رلم ٖٓٓ/ ٖ؛ الطبرانً، المعجم األوسط: 5ٖٗ/ 2ٔتفسٌر الطبري: (٘)

طرٌك عمرو بن هاشم البٌروتً عن سلٌمان بن حٌان عن حمٌد الطوٌل عن أنس، وعمرو البٌروتً اختلؾ فٌه، 
(، 55/ 1كتبت عنه وكان للٌل الحدٌث لٌس بذان، ولال ابن عدي: لٌس به بؤس )تهذٌب التهذٌب:  لال ابن وراة:

(؛ لال 1ٕٗ(، ولال الحافظ ابن حجر: صدوق ٌخطا )تمرٌب التهذٌب: ص 5ٔٗ/ ٕلال الذهبً: وثك )المؽنً: 
 .(ٕٙ/ ٔالهٌثمً: واألكثر على توثٌمه )مجمع الزوابد: 

 .2ٕ5ٕ/1(:صٗٓٗ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕ1ٕ/1(:ص٘ٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .( "رجاله ثمات"1ٙٔ/1( ولال الهٌثمً فً المجمع )1/ٙالمسند )(5)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٕٓ/1(:ص2ٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٕ)لال عكرمة: "أودٌة فً جهنم فٌها الزناة" 
 .(ٖ)}أثاما{، أودٌة فً جهنم" عن لتادة:" 
أي: نكاال كنا نحدث أنه واد فً جهنم، ولد ذكر لنا أن لممان كان ٌمول: ٌا  لال لتادة:" 

 .(ٗ)بنً إٌان والزنا فإنه أوله مخافة وآخره ندامة"
عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}ومن ٌفعل ذلن{ من هذه اآلٌات الثبلث، }ٌلك أثاما{، ٌعنً: جزاإه 

 .(٘)أثاما"
 .(ٙ)عن السدي: "}ٌلك أثاما{، لال: جزاء" 
وهذا أشبه بظاهر اآلٌة ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدال منه ، وهو لوله : }  لال ابن كثٌر:" 

ٌَُضاَعْؾ لَهُ اْلعََذاُب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة { أي : ٌكرر علٌه وٌؽلظ ، } َوٌَْخلُْد فٌِِه ُمَهانًا { أي : حمٌرا 
 .(2)ذلٌبل"
[، أي: ٌُضاعؾ عمابُه ٌوم 5ٙلوله تعالى:}ٌَُضاَعْؾ لَهُ اْلعََذاُب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]الفرلان :  

 .(1)المٌامة وٌُؽلَّظ بسبب الشرن وبسبب المعاصً"
 .(5)أي : ٌكرر علٌه وٌؽلظ " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)أي: عذاب الدنٌا واآلخرة" لال لتادة:" 
[، أي:" ٌُخلد فً ذلن العذاب حمٌراً ذلٌبلً 5ٙفٌِِه ُمَهانًا{ ]الفرلان :  لوله تعالى:}َوٌَْخلُدْ  
 .(ٔٔ)أبد اآلبدٌن"
 .(ٕٔ)أي : حمٌرا ذلٌبل " لال ابن كثٌر:" 
عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}وٌخلد فٌه{، ٌعنى: فً العذاب، }مهانا{، ٌعنً: ٌهان  
 .(ٖٔ)فٌه"

 .(ٗٔ)فإنه ال توبة له"«: خلود»عمر بن عبد العزٌز: "كل شًء فً المرآن لال  
[، أي:" لكن َمن تاب 2ٓلوله تعالى:}إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبًل َصاِلًحا{ ]الفرلان :  

 .(٘ٔ)ِمن هذه الذنوب توبة نصوًحا وآمن إٌمانًا جازًما ممرونًا بالعمل الصالح"
مبٌحة ما ذكر } إاِل َمْن تَاَب أي : جزاإه على ما فعل من هذه الصفات ال لال ابن كثٌر:" 

 { فً الدنٌا إلى هللا من جمٌع ذلن ، فإن هللا ٌتوب علٌه.
وفً ذلن داللة على صحة توبة الماتل ، وال تعارض بٌن هذه وبٌن آٌة النساء : } َوَمْن 

ُ عَ  ًدا فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها َوَؼِضَب َّللاَّ ٌِْه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظًٌما { ] ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ لَ
[ فإن هذه وإن كانت مدنٌة إال أنها مطلمة ، فتحمل على من لم ٌتب ، ألن هذه ممٌدة 5ٖالنساء : 

َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن َذِلَن ِلمَ  ْن ٌََشاُء { ] بالتوبة ، ثم لد لال هللا تعالى : } إِنَّ َّللاَّ

                                                                                                                                                                      

 . بدون سند.2ٖٕٓ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔ)
 .2ٖٕٓ/1(:ص5ٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕٓ/1(:ص1ٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕٓ/1(:صٓٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٕٓ/1(:صٙٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٕٓ/1(:صٔٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٖٕٓ/1(:صٕٔٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٖٕٔ/1(:صٗٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٖٕٔ-2ٖٕٓ/1(:صٖٔٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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[. ولد ثبتت السنة الصحٌحة ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصحة توبة الماتل ، كما ٙٔٔ،  1ٗالنساء : 
 .(ٔ)ذكر ممررا من لصة الذي لتل مابة رجل ثم تاب ، ولبل منه ، وؼٌر ذلن من األحادٌث"

من{، ٌعنً: وصدق فاستثنى: }إال من تاب{ ٌعنى، من الشرن، }وآ لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٕ)بتوحٌد هللا"

}إال من تاب{، أي: من ذنوبه"، }وآمن{، أي: بربه. }وعمل عمبل صالحا{،  لال لتادة:"
 .(ٖ)أي: فٌما بٌنه وبٌن هللا عز وجل"

 .(ٗ)هم الذٌن ٌتوبون فٌعملون بطاعة هللا" لال ابن عباس:"
ٌدعون مع هللا إلها آخر{،  لال سعٌد بن جبٌر: "سؤلت ابن عباس، عن لوله: }والذٌن ال 

 .(٘)إلى لوله: }إال من تاب{، لال: كانت هذه فً الجاهلٌة"
لال ابن عباس:" نزلت هذه اآلٌة: }ومن ٌمتل مإمنا متعمدا فجزاإه جهنم{، بعد لوله:  

 .(ٙ)}إال من تاب وآمن وعمل عمبل صالحا{، بسنة"
}والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلها آخر لال أبو سعٌد: "لما أسلم وحشً أنزل هللا عز وجل:  

وال ٌمتلون النفس التً حرم هللا إال بالحك{، لال وحشً وأصحابه: فنحن لد ارتكبنا هذا كله. 
 .(2)فؤنزل هللا عز وجل:"}ٌا عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم{، اآلٌة"

خافة أن ال تصح التوبة ألحدكم حتى ٌدع الكثٌر من المباح، م لال سهل بن عبدهللا:" 
ٌخرجه إلى ؼٌره، كما لالت عابشة رضً هللا عنها: اجعلوا بٌنكم وبٌن الحرام سترا من الحبلل، 

 .(1)كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعنا بعد الطهر ثبلثا حتى تذهب فورة الدم"
ُ َسٌِّبَاتِِهْم َحَسنَاٍت{ ]الفرلان :   ُل َّللاَّ [، أي:" فؤولبن ٌمحو هللا 2ٓلوله تعالى:}فَؤُولَبَِن ٌُبَّدِ

 .(5)عنهم سٌباتهم وٌجعل مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم"
 .(ٓٔ)هذه لٌست لكم هذه فً أهل الشرن" لال الحسن:"

 .(ٔٔ)هم الذٌن ولجوا إلى اإلسبلم من المشركٌن" لال مٌسرة أبً جمٌلة:" 
لد استكثروا من السٌبات عن أبً هرٌرة لال: "لٌؤتٌن هللا بؤناس ٌوم المٌامة رأوا أنهم  

 .(ٕٔ)لٌل: من هم ٌا أبا هرٌرة؟ لال: الذٌن ٌبدل هللا بسٌباتهم حسنات"
ُ َسٌِّبَاتِِهْم َحَسنَاٍت { ُل َّللاَّ  لوالن:  [،2ٓ]الفرلان : وفً تفسٌر لوله تعالى: } ٌُبَّدِ

. وهذا لول أحدهما : أن هذا فً الدنٌا، ومعناه: أنهم بدلوا مكان عمل السٌبات بعمل الحسنات
 ، وآخرون.(ٙٔ)، وعطاء بن ابً رباح(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)الحسن البصري

لٌس أن السٌبة بعٌنها تصٌر حسنة، ولكن التؤوٌل: أن السٌبة تمحى  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)بالتوبة، وتكتب الحسنة مع التوبة، والكافر ٌحبط هللا عمله وٌثبت هللا علٌه السٌبات"

                                                           

 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٕٕ، 2ٖٕٔ/1(:صٖٕٗ٘ٔ(، )2ٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕٕ/1(:صٕٗٗ٘ٔ(، )ٕٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕٕ/1(:صٕٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٕٔ/1(:ص٘ٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٕٔ/1(:صٙٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕٔ/1(:ص1ٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗٔٔتفسٌر التستري: (1)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖٕٗ/1(:صٖ٘ٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٕٗ/1(:صٖٙٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٖٕ/1(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٕٗ/1(:صٖٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٖٖٕ، 2ٖٕٕ/1(:صٖٖٗ٘ٔ(، )2ٕٗ٘ٔ(، )ٕ٘ٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص2ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)



ٕٖٔ 
 

بن جبٌر، "}فؤولبن{، ٌعنً: الذٌن فعلوا ما ذكر هللا عز وجل فً هذه اآلٌة،  عن سعٌد 
}ٌبدل هللا{، ٌعنى: ٌحول هللا، ]لال[:  ٌبدلهم بمكان الشرن اإلسبلم وبمكان المتال الكؾ، وبمكان 

 .(ٕ)الزنا العفاؾ"
ٌن لتاال مع فؤبدلهم بعبادة األوثان عبادة هللا وأبدلهم بمتال المسلم لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٖ)المسلمٌن المشركٌن وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المإمنات"
التبدٌل فً الدنٌا أبدلهم هللا بالعمل السٌا العمل الصالح وأبدلهم بالشرن  لال الحسن:"

 .(ٗ)إخبلصا. وأبدلهم بالفجور إحصانا، وبالكفر إٌمانا وإسبلما"
الرجل ٌكون على الهٌبة المبٌحة ثم ٌبدله هللا عطاء بن أبً رباح" إنما هذا فً الدنٌا لال 
 .(٘)بها خٌرا"
عن لتادة: "}فؤولبن ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات{، لال: ذكر هللا بعد نسٌانه وطاعة هللا بعد و 
 .(ٙ)معصٌته"

هم المإمنون كانوا لبل إٌمانهم على السٌبات فرؼب هللا بهم، عن ذلن  لال ابن عباس:"
 .(2)أبدلهم مكان السٌبات الحسنات"فحولهم إلى الحسنات و

ِه َخرٌفا.. َوبَْعَد ُطول النَّفَس  :"عن ابن عباس أنه كان ٌنشد عند هذه اآلٌة   بُّدْلَن بَْعَد َحّرِ
 .(ٓٔ)ٌعنً : تؽٌرت تلن األحوال إلى ؼٌرها" . لال ابن كثٌر:"(5)"(1)الَوجٌفَا 
ٌمولون ودوا أنهم استكثروا من عن شعٌب بن الحبحاب:" لٌل ألبً العالٌة: إن ناسا  

الذنوب، فمال أبو العالٌة ولم ٌمولون ذلن؟ لال: لٌل: ٌتؤولون هذه اآلٌة: }فؤولبن ٌبدل هللا سٌباتهم 
حسنات{، فاستعاذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ثم تبل هذه اآلٌة: }ٌوم تجد كل نفس ما عملت من 

 .(ٔٔ)خٌر محضرا{، اآلٌة"
. وهذا لول وهللا تعالى ٌبدل سٌبات التابب بالحسنات فً صحٌفتهرة، الثانً : أن هذا فً اآلخ

 .(ٗٔ)، وسلمان(ٖٔ)، ومكحول(ٕٔ)علً بن الحسن
 .(٘ٔ)عن علً بن الحسٌن: "}ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات{، لال: فً اآلخرة" 

 .(ٔ)لال مكحول:" ٌجعل سٌباتهم حسنات"

                                                                                                                                                                      

 .2ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٖٖٕ، 2ٖٕٕ/1(:صٖٖٗ٘ٔ(، )2ٕٗ٘ٔ(، )ٕ٘ٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٔ/5ٔ، والطبري:2ٖٕٗ/1(:صٖٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕٗ/1(:صٖٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص2ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٕٗ/1(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٖٕ/1(:صٕٖٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
هذا بٌت للبٌد العامري الشاعر. ورواٌته هكذا ؼامضة. ولم أجده فً أصل دٌوانه، وإنما وجدته فً الملحك (1)
( ، ورواٌته فٌه كرواٌة السٌوطً فً اإلتمان: وهذه الرواٌة أجود وأوضح، وهً: ٌٙ٘وان )طبع لٌدن ص بالد

 بدلن بعد النفش الوجٌفا ... وبعد طول الحرة الصرٌفا
ٌصؾ لبٌد جماعة من اإلبل، بؤنها كانت ترعى لٌبل زمنا طوٌبل، ثم بدلت بذلن الوجٌؾ، وهو ضرب من سٌر 

مال: وجؾ البعٌر والفرس وجفا، ووجٌفا أسرع وبدلت بعد طول االجتراء فً مباركها اإلبل والخٌل سرٌع، ٌ
الصرٌؾ. واالجتراء: أن ٌخرج دو الكرش جزءا من الطعام لٌمضؽه جٌدا ثم ٌعٌده والصرٌؾ ٌطلك على 

إذا نالها معان، منها اللبن ساعة ٌحلب، والخمر؛ والمراد به هنا صوت ناب النالة إذا حركته، وإنما ٌكون ذلن 
 .اإلعٌاء والكبلل فكؤن لبٌدا ٌمول تبدلت أحوالها بعد النعٌم بإسا

 .2ٖٖٕ/1(:صٖٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٖٕ/1(:صٖٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٕ٘/1(:صٓٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٖٕ/1(:ص1ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(ٗٔ)
 .2ٖٕ٘/1(:صٓٗٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)



ٕٔٗ 
 

 .(ٕ)لال مكحول:" ٌؽفرها لهم فٌجعلها حسنات" 
سلمان: "ٌعطى رجل ٌوم المٌامة صحٌفة فٌمرأ أعبلها فإذا سٌباته فإذا كان ٌسوء إنه لال  

 .(ٖ)ٌنظر فً أسفلها فإذا حسنات، ثم ٌنظر فً أعبلها فإذا هً لد بدلت حسنات"
: "ٌدخل أهل الجنة -وكان من أصحاب معاذ بن جبل-لال أبو الضٌؾ عن ابً حمزة،  

الشاكرٌن ثم الخابفٌن ثم أصحاب الٌمٌن، للت: لم سموا الجنة على أربعة أصناؾ المتمٌن ثم 
أصحاب الٌمٌن؟ لال: ألنهم عملوا بالحسنات والسٌبات فؤعطوا كتبهم بؤٌمانهم فمرأوا سٌباتهم 
حرفا حرفا، لالوا: ٌا ربنا هذه سٌباتنا فؤنى حسناتنا؟ فعند ذلن محا هللا السٌبات وأبدلها حسنات 

 .(ٗ)كتابٌه. فهم أهل الجنة"فعند ذلن لالوا: هاإم الرإا 
عن أبً ذر ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنً ألعرؾ آخر أهل النار  

خروجا من النار ، وآخر أهل الجنة دخوال إلى الجنة : ٌإتى برجل فٌمول : نَّحوا كبار ذنوبه 
كذا كذا ، وعملت ٌوم كذا وكذا كذا ؟ وسلوه عن صؽارها ، لال : فٌمال له : عملت ٌوم كذا و

فٌمال : فإن لن بكل سٌبة حسنة. فٌمول : ٌا   -ال ٌستطٌع أن ٌنكر من ذلن شٌبا  -فٌمول : نعم 
 .(٘)رب ، عملت أشٌاء ال أراها هاهنا". لال : فضحن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدت نواجذه"

وأولى التؤوٌلٌن بالصواب فً ذلن، تؤوٌل من تؤوله: فؤولبن ٌبدل هللا  لال الطبري:" 
سٌباتهم: أعمالهم فً الشرن حسنات فً اإلسبلم، بنملهم عما ٌسخطه هللا من األعمال إلى ما 
ٌرضى، وإنما للنا ذلن أولى بتؤوٌل اآلٌة، ألن األعمال السٌبة لد كانت مضت على ما كانت 

ز تحوٌل عٌن لد مضت بصفة إلى خبلؾ ما كانت علٌه إال بتؽٌٌرها علٌه من المبح، وؼٌر جاب
عما كانت علٌه من صفتها فً حال أخرى، فٌجب إن فعل ذلن كذلن أن ٌصٌر شرن الكافر 
الذي كان شركا فً الكفر بعٌنه إٌمانا ٌوم المٌامة باإلسبلم ومعاصٌه كلها بؤعٌانها طاعة، وذلن 

 .(ٙ)ما ال ٌموله ذو حجا"
كثٌر:"وما ذان]أي: تبدٌل السٌبات بالحسنات[ إال أنه كلما تذكر ما مضى ندم  لال ابن

واسترجع واستؽفر ، فٌنملب الذنب طاعة بهذا االعتبار. فٌوم المٌامة وإن وجده مكتوبا علٌه لكنه 
ال ٌضره وٌنملب حسنة فً صحٌفته ، كما ثبتت السنة بذلن ، وصحت به اآلثار المروٌة عن 

 .(2)هللا تعالى"السلؾ ، رحمهم 
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]الفرلان :   [، أي:" وكان هللا ؼفوًرا لمن تاب، 2ٓلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ

 .(1)رحًٌما بعباده حٌث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بؤكبر المعاصً"
ٌمول تعالى ذكره: وكان هللا ذا عفو عن ذنوب من تاب من عباده، وراجع  لال الطبري:" 

 .(5)طاعته، وذا رحمة به أن ٌعالبه على ذنوبه بعد توبته منها"
لال سعٌد بن جبٌر:}ؼفورا{" ٌعنى: لما كان فً الشرن، }رحٌما{، ٌعنً: رحٌما بهم فً  
 .(ٓٔ)اإلسبلم"
عن أبً هرٌرة لال: "جاءتنً امرأة فمالت هل لً من توبة؟ إنً زنٌت وولدت ولتلته  

كرامة فمامت وهً تدعو بالحسرة ثم صلٌت مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص الصبح فملت: ال. وال نعمت العٌن وال 
فمصصت علٌه ما لالت المرأة وما للت لها فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ببس ما للت أما كنت تمرأ هذه 

                                                                                                                                                                      

 .2ٖٖٕ/1(:ص1ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٕ٘/1(:صٔٗٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5ٖٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕ٘/1(:صٕٗٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .(5ٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )2ٓٔ/٘المسند )(٘)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٕٙ/1(:ص٘ٗٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)



ٕٔ٘ 
 

ا اآلٌة: }والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلها آخر{، إلى لوله: }إال من تاب وآمن وعمل عمبل صالح
فؤولبن ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات وكان هللا ؼفورا رحٌما{، فمرأتها علٌها فخرت ساجدة، ولالت: 

 .(ٔ)الحمد هلل الذي جعل لً مخرجا"
جاء شٌخ كبٌر هرم لد سمطت حاجباه على عٌنٌه فمال: ٌا رسول هللا  لال مكحول:" 

ت خطٌبته بٌن أهل األرض رجل ؼدر وفجر لم ٌدع حاجة وال داجة إال التطعها بٌمٌنه لو لسم
ألوبمتهم فهل له من توبة؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أسلمت؟ فمال: أما أنا فؤشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شرٌن له، وأن دمحما عبده ورسوله. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: فإن هللا ؼافر لن ما كنت كذلن ومبدل سٌباتن 

ل هللا وؼدراتً وفجراتً؟ لال: وؼدراتن وفجراتن. لال: فولى الرجل حسنات. لال: ٌا رسو
 .(ٕ)ٌكبر وٌهلل "
ِ َمتَابًا{ ]الفرلان :   [، أي:" 2ٔلوله تعالى:}َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَإِنَّهُ ٌَتُوُب إِلَى َّللاَّ

ا ارتكب من الذنوب، وعمل عمبل صالحا فإنه بذلن ٌرجع إلى هللا رجوًعا صحًٌحا،  ومن تاب عمَّ
 .(ٖ)فٌمبل هللا توبته وٌكفر ذنوبه"

ٌمول: ومن تاب من المشركٌن، فآمن باهلل ورسوله وعمل بما أمره هللا  لال الطبري:" 
فؤطاعه، فإن هللا فاعل به من إبداله سٌا أعماله فً الشرن بحسنها فً اإلسبلم، مثل الذي فعل 

ذه اآلٌة من أصحاب رسول هللا صلى هللا من ذلن بمن تاب وآمن وعمل صالحا لبل نزول ه
 .(ٗ)علٌه وسلم"
لال ابن زٌد:" هذا للمشركٌن الذٌن لالوا لما أنزلت: }والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلها آخر{  

... إلى لوله }وكان هللا ؼفورا رحٌما{ ألصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ما كان هإالء إال معنا، لال: 
حا فإن لهم مثل ما لهإالء }فإنه ٌتوب إلى هللا متابا{ لم تحظر التوبة ومن تاب وعمل صال

 .(٘)علٌكم"
 .(ٙ)عن مجاهد، لوله: "}ومن تاب{، لال: تاب هللا علٌه" 
 .(2)لال ابن عباس:" األعمال الصالحة: سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال اله وهللا أكبر" 

 [:2ٔ-ٖٙفوابد اآلٌات:]
 عباد الرحمن الذٌن بهم ٌعرؾ الرحمن عز وجل.بٌان صفات  -ٔ
 فضٌلة التواضع والسكٌنة فً المشًء والولار. -ٕ
 فضٌلة رد السٌبة بالحسنة والمول السلٌم من اإلثم. -ٖ
 فضٌلة لٌام اللٌل والخوؾ من عذاب النار. -ٗ
 فضٌلة االعتدال والمصد فً النفمة وهً حسنة بٌن السٌبتٌن. -٘
 النفس والزنى وأنها أمهات الكبابر. حرمة الشرن ولتل -ٙ
 التوبة تجب ما لبلها. والندب إلى التوبة وأنها ممبولة مالم ٌؽرؼر. -2
 

 المرآن
وا ِكَراًما ) وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ  [7ٕ({ ]الفرلان : 7ٕ}َوالَِّذٌَن اَل ٌَْشَهُدوَن الزُّ

 التفسٌر:
ن مجالسه، وإذا مروا بؤهل الباطل واللؽو من ؼٌر لصد والذٌن ال ٌشهدون بالكذب وال ٌحضرو

وا معرضٌن منكرٌن ٌتنزهون عنه، وال ٌرضونه لؽٌرهم.   مرُّ

                                                           

 .2ٖٕ٘/1(:صٖٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٕٙ-2ٖٕ٘/1(:صٗٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٕٙ/1(:صٙٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕٙ/1(:ص2ٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)



ٕٔٙ 
 

وَر{ ]الفرلان :   [، أي:" والذٌن ال ٌشهدون بالكذب 2ٕلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن اَل ٌَْشَهُدوَن الزُّ
 .(ٔ)وال ٌحضرون مجالسه"

 .(ٕ)وهذه أٌضا من صفات عباد الرحمن" لال ابن كثٌر:" 
 فً اآلٌة، على ألوال:« الزور»واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى  

 .(ٖ)أحدها: معناه: الشرن باهلل. لاله ابن زٌد
 .(ٗ)ٌعنً: ال ٌحضرون الذنب، ٌعنً: الشرن" ولال مماتل:" 

 .(٘)الثانً: أنه الؽناء. وهذا لول مجاهد
 .(ٙ)ل ابن جرٌجالثالث: أنه الكذب. وهذا لو

 .(2)لال الفراء:" ٌمول: ال ٌحضرون مجالس الكذب والمعاصً" 
 .(1)وهً الكذب متعمدا على ؼٌره. حكاه ابن كثٌرالرابع: أنه شهادة الزور، 

عن أبً بَْكَرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أال أنببكم بؤْكبر الكبابر" ثبلثا ، للنا : بلى ، ٌا  
هللا ، لال : "الشرن باهلل ، وعموق الوالدٌن". وكان متكبًا فجلس ، فمال : "أال ولول رسول 

الزور ، أال وشهادة الزور أال ولول الزور وشهادة الزور. فما زال ٌكررها ، حتى للنا : لٌته 
 .(5)سكت
 .(ٓٔ)األظهر من السٌاق أن المراد: ال ٌشهدون الزور، أي:ال ٌحضرونه" لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)ال ٌشهدون أهل الباطل على باطلهم وال ٌمالبونهم فٌه. لاله ٌحٌى بن سبلمالخامس : معناه: 
 .(ٕٔ)سهل بن عبدهللامجالس المبتدعٌن. لاله «: الزور»أن السادس :  
 .(ٖٔ)أنه أعٌاد المشركٌن، ألنها زور وكذب إذ كانت لؽٌر هللا. ذكره الفراء السابع:
حسٌن الشًء، ووصفه بخبلؾ صفته، حتى ٌخٌل إلى من وأصل الزور ت لال الطبري:" 

ٌسمعه أو ٌراه، أنه خبلؾ ما هو به، والشرن لد ٌدخل فً ذلن، ألنه محسن ألهله، حتى لد 
ظنوا أنه حك، وهو باطل، وٌدخل فٌه الؽناء، ألنه أٌضا مما ٌحسنه ترجٌع الصوت، حتى 

صاحبه إٌاه، حتى ٌظن صاحبه أنه ٌستحلً سامعه سماعه، والكذب أٌضا لد ٌدخل فٌه لتحسٌن 
 حك، فكل ذلن مما ٌدخل فً معنى الزور.

فإذا كان ذلن كذلن، فؤولى األلوال بالصواب فً تؤوٌله أن ٌمال: والذٌن ال ٌشهدون شٌبا 
من الباطل ال شركا، وال ؼناء، وال كذبا وال ؼٌره، وكل ما لزمه اسم الزور، ألن هللا عم فً 

ٌشهدون الزور، فبل ٌنبؽً أن ٌخص من ذلن شًء إال بحجة ٌجب التسلٌم وصفه إٌاهم أنهم ال 
 .(ٗٔ)لها، من خبر أو عمل"

وا ِكَراًما{ ]الفرلان :   وا بِاللَّْؽِو َمرُّ [، أي:" وإذا مروا بؤهل 2ٕلوله تعالى:}َوإَِذا َمرُّ
وا معرضٌن منكرٌن ٌتنزهون عنه، وال ٌرضونه لؽٌر  .(٘ٔ)هم"الباطل واللؽو من ؼٌر لصد مرُّ

                                                           

 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٙتفسٌرابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٗ-2ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٓٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .(12( وصحٌح مسلم برلم )ٕٗ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(5)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٔ:انظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم (ٔٔ)
 .ٗٔٔانظر: تفسٌر التستري: (ٕٔ)
 .2ٕٗ-2ٖٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)لال الزجاج:" تؤوٌله أعرضوا عنه" 
فً اللؽة كل ما هو باطل، وال ٌفٌد فابدة، أي: مروا معرضٌن «: اللؽو»لال السمعانً:" 

 .(ٕ)كما ٌمر الكرام، ولٌل: أكرموا أنفسهم عن الدخول فٌه "
فذلن  لال الفراء:" ذكر أنهم كانوا إذا أجروا ذكر النساء كنوا عن لبٌح الكبلم فٌهن. 

 .(ٖ)مرورهم به "
وا ، ولم ٌتدنسوا  لال ابن كثٌر:"  أي : ال ٌحضرون الزور ، وإذا اتفك مرورهم به مرُّ

 .(ٗ)منه بشًء "
وا ِكَراًما{ ]الفرلان : وفً   وا بِاللَّْؽِو َمرُّ  ألوال:[، 2ٕلوله تعالى:}َوإَِذا َمرُّ
وٌكلمونهم به من األذى. ومرورهم به كراما معناه: ما كان المشركون ٌمولونه للمإمنٌن، احدها: 

 .(٘). وهذا لول مجاهدإعراضهم عنهم وصفحهم
 .(ٙ)إذا أوذوا مروا كراما، لال: صفحوا" لال مجاهد:" 
« مروا كراما»ٌمول: إذا سمعوا من كفار مكة الشتم واألذى على اإلسبلم  لال مماتل:" 

 .(2)["٘٘أعرضوا عنه{]المصص: : }وإذا سمعوا اللؽو-سبحانه -معرضٌن عنهم، كموله
 .(1)معناه: وإذا مروا بذكر النكاح، كفوا عنه. وهذا لول مجاهد اٌضاالثانً: 
 .(5)إذا مروا بالرفث كفوا" ولال سٌار:" 

إذا مروا بما كان المشركون فٌه من الباطل مروا منكرٌن له. وهذا لول ابن الثالث:المعنى: 
 .(ٓٔ)زٌد

اجرون، واللؽو ما كانوا فٌه من الباطل، ٌعنً المشركٌن ولرأ هإالء المه لال ابن زٌد:" 
 .(ٔٔ)"{}فاجتنبوا الرجس من األوثان

 .(ٕٔ)وهذا لول الحسن : المعاصً كلها.-هاهنا-« اللؽو»الرابع: أن 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندي، أن ٌمال: إن هللا أخبر عن هإالء  لال الطبري:" 

المإمنٌن الذٌن مدحهم بؤنهم إذا مروا باللؽو مروا كراما، واللؽو فً كبلم العرب هو كل كبلم أو 
فعل باطل ال حمٌمة له وال أصل، أو ما ٌستمبح فسب اإلنسان اإلنسان بالباطل الذي ال حمٌمة له 

ذكر النكاح بصرٌح اسمه مما ٌستمبح فً بعض األماكن، فهو من اللؽو، وكذلن من اللؽو. و
تعظٌم المشركٌن آلهتهم من الباطل الذي ال حمٌمة لما عظموه على نحو ما عظموه، وسماع 
الؽناء مما هو مستمبح فً أهل الدٌن، فكل ذلن ٌدخل فً معنى اللؽو، فبل وجه إذ كان كل ذلن 

ال: عنً به بعض ذلن دون بعض، إذ لم ٌكن لخصوص ذلن داللة من ٌلزمه اسم اللؽو، أن ٌم
خبر أو عمل. فإذ كان ذلن كذلن، فتؤوٌل الكبلم: وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا 
كراما، مرورهم كراما فً بعض ذلن بؤن ال ٌسمعوه، وذلن كالؽناء. وفً بعض ذلن بؤن 

ماع المبٌح من المول، وفً بعضه بؤن ٌنهوا عن ٌعرضوا عنه وٌصفحوا، وذلن إذا أو ذوا بإس
ذلن، وذلن بؤن ٌروا من المنكر ما ٌؽٌر بالمول فٌؽٌروه بالمول. وفً بعضه بؤن ٌضاربوا علٌه 

                                                           

 .22/ٗمعانً المرىن: (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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بالسٌوؾ، وذلن بؤن ٌروا لوما ٌمطعون الطرٌك على لوم، فٌستصرخهم المراد ذلن منهم، 
 .(ٔ)فٌصرخونهم، وكل ذلن مرورهم كراما"

بن مٌسرة، لال: "مر ابن مسعود بلهو مسرعا فمال رسول هللا صلى هللا إبراهٌم عن  
 .(ٕ)علٌه وسلم: "إن أصبح ابن مسعود لكرٌما"

عن سفٌان، لال: "سمعت السدي ٌمول: }وإذا مروا باللؽو مروا كراما{، لال: هً  
 .(ٖ)مكٌة"
ن بؤمره المإمنٌن لال الطبري:" وإنما عنً السدي بموله هذا إن شاء هللا، أن هللا نسخ ذل 

بمتال المشركٌن بموله: }فالتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم{، وأمرهم إذا مروا باللؽو الذي هو 
شرن، أن ٌماتلوا أمراءه، وإذا مروا باللؽو، الذي هو معصٌة هلل أن ٌؽٌروه، ولم ٌكونوا أمروا 

 .(ٗ)بذلن بمكة"
ٌتنزه عن االستماع إلى ما حرم  : "وفرض هللا على السمع: أن-رحمه هللا-لال الشافعً  

هللا، وأن ٌؽضً عما نهى هللا عنه، فمال: }والذٌن ال ٌشهدون الزور وإذا مروا باللؽو مروا 
كراما{، اآلٌة، فذلن ما فرض هللا جل ذكره على السمع من التنزٌه عما ال ٌحل له، وهو عمله، 

 .(٘)وهو من اإلٌمان"
 

 المرآن
ا َوُعْمٌَانًا )}َوالَِّذٌَن إَِذا  ٌَْها ُصمًّ وا َعلَ ُروا بِآٌَاِت َربِِّهْم لَْم ٌَِخرُّ  [7ٖ({ ]الفرلان : 7ٖذُّكِ
 التفسٌر:

والذٌن إذا ُوِعُظوا بآٌات المرآن ودالبل وحدانٌة هللا لم ٌتؽافلوا عنها، كؤنهم صمٌّ لم ٌسمعوها، 
ًٌ لم ٌبصروها، بل َوَعتْها للوبهم، وتفتَّحت لها بصابر وا هلل ساجدٌن مطٌعٌن.وُعْم  هم، فخرُّ

ُروا بِآٌَاِت َربِِّهْم{ ]الفرلان :   [، أي:" والذٌن إذا ُوِعُظوا 2ٖلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن إَِذا ذُّكِ
 .(ٙ)بآٌات المرآن ودالبل وحدانٌة هللا"

 .(2)لال الفراء:" ٌمال: إذا تلً علٌهم المرآن" 
 .(1)كر بحجج هللا"لال الطبري: ٌمول:" والذٌن إذا ذكرهم مذ 
ا َوُعْمٌَانًا{ ]الفرلان :   ٌَْها ُصمًّ وا َعلَ [، أي:" لم ٌتؽافلوا عنها، 2ٖلوله تعالى:}لَْم ٌَِخرُّ

وا  ًٌ لم ٌبصروها، بل َوَعتْها للوبهم، وتفتَّحت لها بصابرهم، فخرُّ كؤنهم صمٌّ لم ٌسمعوها، وُعْم
 .(5)هلل ساجدٌن مطٌعٌن"

كونوا صما ال ٌسمعون، وعمٌا ال ٌبصرونها ولكنهم ٌماظ لال الطبري: ٌمول:" لم ٌ 
الملوب، فهماء العمول، ٌفهمون عن هللا ما ٌذكرهم به، وٌفهمون عنه ما ٌنبههم علٌه، فٌوعون 

 .(ٓٔ)مواعظه آذانا سمعته، وللوبا وعته"
بخبلؾ الكافر ، فإنه إذا سمع كبلم هللا ال ٌإثر فٌه وال ٌُْمصر عما كان  لال ابن كثٌر:" 

علٌه ، بل ٌبمى مستمرا على كفره وطؽٌانه وجهله وضبلله ، كما لال تعالى : } َوإَِذا َما أُنزلَْت 
ا الَِّذٌَن آَمنُ  ا ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل أٌَُُّكْم َزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا فَؤَمَّ وا فََزاَدتُْهْم إٌَِمانًا َوُهْم ٌَْستَْبِشُروَن. َوأَمَّ

                                                           

 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔح/ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٔح/ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٙٔٔ/ٖتفسٌر الؽمام الشافعً: (٘)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٙٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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[. فموله : } لَْم ٕ٘ٔ - ٕٗٔالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجًسا إِلَى ِرْجِسِهْم { ] التوبة : 
ا َوُعْمٌَانًا { أي : بخبلؾ الكافر الذي ذكر بآٌات ربه ، فاس ٌَْها ُصمًّ وا َعلَ تمر على حاله ، ٌَِخرُّ

 .(ٔ)كؤن لم ٌسمعها أصم أعمى"
لال الفراء:" لم ٌمعدوا على حالهم األولى كؤنهم لم ٌسمعوه. فذلن الخرور. وسمعت  

 :(ٕ)العرب تمول: لعد ٌشتمنً، وألبل ٌشتمنً. وأنشدنً بعض العرب
 ال ٌمنع الجارٌة الخضاب ... وال الوشاحان وال الجلباب

 ... وٌمعد الهن له لعابمن دون أن تلتمً األركاب 
 .(ٖ)لال الفراء: ٌمال لموضع المذاكٌر: ركب. وٌمعد كمولن: ٌصٌر"

عن مجاهد، لوله: "}لم ٌخروا علٌها صما وعمٌانا{، فبل ٌسمعون، وال ٌبصرون، وال  
 .(ٗ)ٌفمهون حما"
عن ابن عون، لال: "للت للشعبً: رأٌت لوما لد سجدوا ولم أعلم ما سجدوا منه أسجد،  

 .(٘)"{ل: }والذٌن إذا ذكروا بآٌات ربهم لم ٌخروا علٌها صما وعمٌانالا
هذا مثل ضربه هللا لهم، لم ٌدعوها إلى ؼٌرها، ولرأ لول هللا: }إنما  لال ابن زٌد: 

 .(ٙ)المإمنون الذٌن إذا ذكر هللا وجلت للوبهم{ ... اآلٌة"
 

 المرآن
ةَ أَْعٌٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّمٌَن إَِماًما ) }َوالَِّذٌَن ٌَمُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمنْ  ٌَّاتِنَا لُرَّ ({ 7ٗأَْزَواِجنَا َوذُّرِ

 [7ٗ]الفرلان : 
 التفسٌر:

والذٌن ٌسؤلون هللا تعالى لابلٌن: ربنا هب لنا ِمن أزواجنا وذرٌَّاتنا ما تَمَرُّ به أعٌننا، وفٌه أنسنا 
 ر.وسرورنا، واجعلنا لدوة ٌُمتدى بنا فً الخٌ

ةَ أَْعٌٍُن{ ]الفرلان :   ٌَّاتِنَا لُرَّ لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَمُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ
[، أي:" والذٌن ٌسؤلون هللا تعالى لابلٌن: ربنا هب لنا ِمن أزواجنا وذرٌَّاتنا ما تَمَرُّ به أعٌننا، 2ٗ

 .(2)وفٌه أنسنا وسرورنا"
ري: ٌمول:" والذٌن ٌرؼبون إلى هللا فً دعابهم ومسؤلتهم بؤن ٌمولوا: ربنا هب لال الطب 

 .(1)لنا من أزواجنا وذرٌاتنا ما تمر به أعٌننا من أن ترٌناهم ٌعملون بطاعتن"
ٌعنً : الذٌن ٌسؤلون هللا أن ٌخرج من أصبلبهم وذرٌاتهم من ٌطٌعه  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)وٌعبده وحده ال شرٌن له "
 .(ٓٔ)ٌعنون: من ٌعمل لن بالطاعة فتمر بهم أعٌننا فً الدنٌا واآلخرة" لال ابن عباس:" 
حزم، لال: "سمعت كثٌرا سؤل الحسن، لال: ٌا أبا سعٌد، لول هللا: }هب لنا من عن  

أزواجنا وذرٌاتنا لرة أعٌن{، فً الدنٌا واآلخرة؟ لال: ال بل فً الدنٌا، لال: وما ذان؟ لال: 
 .(ٔٔ)وجته وولده ٌطٌعون هللا"المإمن ٌرى ز
 .(ٔ)وإنما لرة أعٌنهم أن ٌروهم ٌعملون بطاعة هللا" لال سلٌمان:" 

                                                           

 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٓ/2، والبحر المحٌط فً التفسٌر:2ٖٔ/5ٔوانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٙٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٖٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٕ)ٌعبدونن ٌحسنون عبادتن، وال ٌجرون علٌنا الجرابر" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٖ)ٌسؤلون هللا ألزواجهم وذرٌاتهم أن ٌهدٌهم لئلسبلم" لال ابن زٌد:" 
إلى الممداد بن األسود، فمال: لمد بعث رسول هللا صلى  جبٌر بن نفٌر، لال: "جلسناعن  

هللا علٌه وسلم على أشد حالة بعث علٌها نبً من األنبٌاء فً فترة وجاهلٌة، ما ٌرون دٌنا أفضل 
من عبادة األوثان، فجاء بفرلان فرق به بٌن الحك والباطل، وفرق بٌن الوالد وولده، حتى إن 

اه كافرا، ولد فتح هللا لفل للبه باإلسبلم، فٌعلم أنه إن مات دخل كان الرجل لٌرى ولده ووالده وأخ
النار، فبل تمر عٌنه، وهو ٌعلم أن حبٌبه فً النار، وإنها للتً لال هللا: }والذٌن ٌمولون ربنا هب 

 .(ٗ)لنا من أزواجنا وذرٌاتنا لرة أعٌن{ ... اآلٌة"
َِّمٌَن إَِماًما{   [، أي:" واجعلنا لدوة ٌُمتدى بنا فً 2ٗ]الفرلان : لوله تعالى:}َواْجعَْلنَا ِلْلُمت
 .(٘)الخٌر"
 .(ٙ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}للمتمٌن{، ٌعنى: الذٌن ٌتمون الشرن" 
 [، وجوه من التفسٌر:2ٗوفً لوله تعالى:}َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّمٌَن إَِماًما{ ]الفرلان :  

 .(2)أحدها : أمثاال ، لاله عكرمة
 .(1)رضاً ، لاله جعفر الصادقالثانً : 

عن الماسم بن األرلم لال: "للت لجعفر بن دمحم: ٌمول الرجل فً الصبلة: اللهم اجعلنً 
للمتمٌن إماما. لال: نعم وتدري ما ذان. لال: للت: ال. لال: ٌمول اللهم اجعلنً فً المسلمٌن 
 .(5)رضٌا، وإذا للت صدلونً ولبلوا ذان منً"

 .(ٓٔ)حبلل والحرام. لاله السديالثالث : لدوة فً ال
لال أبو حفص األبار: "للت للسدي رأٌتن فً المنام كؤنن تإم الناس لال: فمال: إن لوله: 
واجعلنا للمتمٌن إماما لٌس أن ٌإم الرجل الناس، إنما لالوا: اجعلنا أبمة لهم فً الحبلل والحرام 
 .(ٔٔ)ٌمتدون بنا فٌه"

 .(ٗٔ)، وعبد هللا بن شوذب(ٖٔ)وأبو صالح ،(ٕٔ)اله ابن عباسالرابع : أبمة هدى ٌُْهتدى بنا ، ل
أثمة التموى وألهله ٌمتدى  . وفً رواٌة:"(٘ٔ)لال ابن عباس:" ٌمول: أثمة ٌمتدى بنا" 
 .(ٙٔ)بنا"

 .(2ٔ)لال ابن زٌد: "كما لال إلبراهٌم: }إنً جاعلن للناس إماما{" 
أوالدهم وذرٌاتهم وأن ٌكون لال ابن كثٌر:" فؤحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة 

هداهم متعدًٌا إلى ؼٌرهم بالنفع ، وذلن أكثر ثوابًا ، وأحسن مآبًا ؛ ولهذا ورد فً صحٌح مسلم ، 

                                                                                                                                                                      

 .1ٖٔ/5ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٕٗ/1(:ص1ٙٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5ٓٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 . بدون سند.2ٕٕٗ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖٔ)
 . بدون سند.2ٕٕٗ/1فسٌر ابن أبً حاتم:انظر: ت (ٗٔ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .5ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)



ٖٔٔ 
 

إذا مات ابن آدم انمطع عمله إال من »عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٕ)"(ٔ)«تفع به من بعده ، أو صدلة جارٌةثبلث : ولد صالح ٌدعو له ، أو علم ٌن

، والربٌع (٘)، ولتادة(ٗ)الحسن، و(ٖ)الخامس : نؤتم بمن لبلنا حتى ٌؤتم بنا من بعدنا ، لاله مجاهد
 .(1)ومكحول، (2)، والسدي(ٙ)والربٌع بن أنس

 .(5)لال مجاهد:" أبمة نمتدي بمن لبلنا، ونكون أبمة لمن بعدنا" 
 .(ٓٔ)بهم، ممتدٌن بهم"لال مجاهد:" اجعلنا مإتمٌن  
 .(ٔٔ)أبمة فً التموى حتى نؤتم بمن كان لبلنا وٌؤتم بنا من بعدنا" لال مكحول:" 

وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب لول من لال: معناه: واجعلنا للمتمٌن  لال الطبري:"
م أن الذٌن ٌتمون معاصٌن، وٌخافون عمابن إماما ٌؤتمون بنا فً الخٌرات، ألنهم إنما سؤلوا ربه

 .(ٕٔ)ٌجعلهم للمتمٌن أبمة ولم ٌسؤلوه أن ٌجعل المتمٌن لهم إماما"
 .(ٖٔ)لال الماوردي:"وفً اآلٌة دلٌل عل أن طلب الرٌاسة فً الدٌن ندب"

 
 المرآن

َحُسنَْت ( َخاِلِدٌَن فٌَِها 7٘}أُولَئَِن ٌُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ بَِما َصبَُروا َوٌُلَمَّْوَن فٌَِها تَِحٌَّةً َوَساَلًما )
ا َوُممَاًما )  [7ٙ - 7٘({ ]الفرلان : 7ُٙمْستَمَرًّ

 التفسٌر:
أولبن الذٌن اتصفوا بالصفات السابمة من عباد الرحمن، ٌثابون أعلى منازل الجنة؛ برحمة هللا 
وبسبب صبرهم على الطاعات، وَسٌُلَمَّْون فً الجنة التحٌة والتسلٌم من المبلبكة، والحٌاة الطٌبة 

ون فٌه ومماًما ٌمٌمون والسبلمة  ِمَن اآلفات، خالدٌن فٌها أبًدا ِمن ؼٌر موت، َحُسنَْت مستمًرا ٌَِمرُّ
 به، ال ٌبؽون عنها تحوال.

[، أي:" أولبن الذٌن 2ٙلوله تعالى:}أُولَبَِن ٌُْجَزْوَن اْلؽُْرفَةَ بَِما َصبَُروا{ ]الفرلان :  
أعلى منازل الجنة؛ برحمة هللا وبسبب اتصفوا بالصفات السابمة من عباد الرحمن، ٌثابون 

 .(ٗٔ)صبرهم على الطاعات"
لال ابن كثٌر:" لما ذكر تعالى من أوصاؾ عباده المإمنٌن ما ذكر من هذه الصفات 

لال بعد ذلن كله : } أُْولَبِن { أي : المتصفون بهذه }  -الجمٌلة ، واألفعال واأللوال الجلٌلة 
 .(٘ٔ)ؽُْرفَةَ { وهً الجنة، } بَِما َصبَُروا { أي : على المٌام بذلن"ٌُْجَزْون { أي : ٌوم المٌامة } الْ 

هإالء الذٌن وصفت صفتهم من عبادي، وذلن من ابتداء لوله: }وعباد  لال الطبري:"
الرحمن الذٌن ٌمشون على األرض هونا{ ... إلى لوله: }والذٌن ٌمولون ربنا هب لنا من 

                                                           

 .(ٖٔٙٔصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٖٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 . بدون سند.2ٖٕٗ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 . بدون سند.2ٖٕٗ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 . بدون سند.2ٖٕٗ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 . بدون سند.2ٖٕٗ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .2ٖٕٗ/1(:ص15ٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص15ٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٗالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)



ٖٕٔ 
 

عالهم هذه التً فعلوها فً الدنٌا }الؽرفة{ وهً منزلة من أزواجنا{ ... اآلٌة ،  ٌثابون على أف
 .(ٔ)منازل الجنة رفٌعة، بصبرهم على هذه األفعال، ومماساة شدتها"

عن سعٌد بن جبٌر، " }أولبن{، ٌعنً: الذٌن فً هإالء اآلٌات. }ٌجزون{، ٌعنى: فً  
 .(ٕ)اآلخرة، }الؽرفة{ الجنة، }بما صبروا على أمر ربهم{"

 .(ٖ)جعفر، لوله: "}أولبن ٌجزون الؽرفة بما صبروا{، على الفمر فً الدنٌا"عن أبً  
 .(ٗ)عن الضحان، وأبً جعفر دمحم بن علً، والسدي، لالوا:"}الؽرفة{ الجنة" 
[، أي:" وَسٌُلَمَّْون فً الجنة التحٌة 2ٙلوله تعالى:}َوٌُلَمَّْوَن فٌَِها تَِحٌَّةً َوَسبَلًما{ ]الفرلان :  
 .(٘)من المبلبكة، والحٌاة الطٌبة والسبلمة ِمَن اآلفات"والتسلٌم 

 .(ٙ)تتلماهم المبلبكة فٌها بالتحٌة" لال الطبري:"
لال ابن كثٌر:" ٌُْبتَدُرون فٌها بالتحٌة واإلكرام ، وٌلمون فٌها التولٌر واالحترام ، فلهم 

علٌكم بما صبرتم ، فنعم السبلم وعلٌهم السبلم ، فإن المبلبكة ٌدخلون علٌهم من كل باب ، سبلم 
 .(2)عمبى الدار "
 .(1)عن سعٌد بن جبٌر، "}وٌلمون فٌها{،  ٌعنى تتلماهم المبلبكة بالتحٌة والسبلم" 
 .(5)لال مجاهد:" تتلماهم المبلبكة الذٌن كانوا لرناءهم فً الدنٌا ٌوم المٌامة" 
أفضل التحٌة تحٌة أهل عن عاصم لال: "لمً ابن سٌرٌن رجل فمال: حٌان هللا. فمال: إن  

 .(ٓٔ)الجنة السبلم"
 .(ٔٔ)[، أي:" خالدٌن فٌها أبًدا ِمن ؼٌر موت"2ٙلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]الفرلان :  
 .(ٕٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنى: ال ٌموتون" 

أولبن ٌجزون الؽرفة بما صبروا، خالدٌن فً الؽرفة، ٌعنً أنهم  لال الطبري:ٌمول:"
 .(ٖٔ)البثون إلى ؼٌر أمد" ماكثون فٌها،

لال ابن كثٌر:"أي : ممٌمٌن ، ال ٌظعنون وال ٌَُحولون وال ٌموتون ، وال ٌزولون عنها 
ا الَِّذٌَن ُسِعُدوا فَِفً اْلَجنَِّة َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت  وال ٌبؽون عنها حوال كما لال تعالى : } َوأَمَّ

ٌَْر َمْجذُوٍذ { ] هود : السََّمَواُت َواألْرُض إاِل َما َشاَء   .(ٗٔ)["1َٓٔربَُّن َعَطاًء َؼ
ا َوُممَاًما{ ]الفرلان :   ون فٌه 2ٙلوله تعالى:}َحُسنَْت ُمْستَمَرًّ [، أي:" َحُسنَْت مستمًرا ٌَِمرُّ

 .(٘ٔ)ومماًما ٌمٌمون به، ال ٌبؽون عنها تحوال"
 .(ٙٔ)حسنت تلن الؽرفة لرارا لهم وإلامة" لال الطبري:ٌمول:"

 .(2ٔ)ابن كثٌر:" أي : حسنت منظرا وطابت َممٌبل ومنزال "لال 
                                                           

 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
، ذكره عنه بدون «"}الؽرفة{ الجنة . وعبارة:2ٖٕٗ/1(:ص5ٙٗ٘ٔ(، )5ٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)

 سند.
 .2ٕٗٗ/1(:ص52ٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص5٘ٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٗٗ/1(:صٓٓ٘٘ٔ(، )55ٗ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕٗٗ/1(:ص51ٗ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕٗٗ/1(:صٔٓ٘٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٕٗٗ/1(:صٕٓ٘٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٙٙالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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عن سعٌد بن جبٌر:" }حسنت مستمرا{، ٌعنى: مستمرهم فً الجنة. ولوله: }ومماما{،  
 .(ٔ)ٌعنى: ممام أهل الجنة"

 
 المرآن

 [77({ ]الفرلان : 77ِلَزاًما )}لُْل َما ٌَْعبَؤُ بُِكْم َربًِّ لَْواَل ُدَعاُإُكْم فَمَْد َكذَّْبتُْم فََسْوَف ٌَُكوُن 
 التفسٌر:

أخبر هللا تعالى أنه ال ٌبالً وال ٌعبؤ بالناس، لوال دعاإهم إٌاه دعاء العبادة ودعاء المسؤلة، فمد 
فسوؾ ٌكون تكذٌبكم ُمْفِضًٌا لعذاب ٌلزمكم لزوم الؽرٌم لؽرٌمه، وٌهلككم  -أٌها الكافرون-َكذَّبتم 

 فً الدنٌا واآلخرة.
ُ بُِكْم َربًِّ لَْواَل ُدَعاُإُكْم{ ]الفرلان : لوله تعا  [، أي:" لل لهم ٌا دمحم: ال 22لى:}لُْل َما ٌَْعبَؤ

 .(ٕ)ٌكترُث وال ٌحفُل بكم ربً لوال تضرعكم إلٌه واستؽاثتكم إٌّاه فً الشدابد"
أي: ما ٌعبؤ بعذابكم ربًّ لوال ما تدعونه من دونه من الشرٌن  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖ)والولد"

ٌمول جل ثناإه لنبٌه: لل ٌا دمحم لهإالء الذٌن أرسلت إلٌهم: أي شًء  لال الطبري:"
 .(ٗ)ٌعدكم، وأي شًء ٌصنع بكم ربً؟ لوال عبادة من ٌعبده منكم، وطاعة من ٌطٌعه منكم"

أي : ال ٌبالً وال ٌكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما خلك الخلك  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)وٌسبحوه بكرة وأصٌبل" لٌعبدوه وٌوحدوه

عن عمرو بن شعٌب، لوله: "}لل ما ٌعبإا بكم ربً{، لال: ما ٌصنع بكم ربً، }لوال  
 .(ٙ)دعاإكم{: لوال أدعوكم إلى اإلسبلم فتستجٌبون لً"

ٌمول: ما ٌفعل بكم ربً،  }لوال دعاإكم{: دعاإه إٌاكم لتعبدوه  لال مجاهد:" 
 .(2)وتطٌعوه"
"}لوال دعاإكم{، ٌمول: لوال إٌمانكم فؤخبر هللا الكفار أنه ال حاجة  عن ابن عباس لوله: 

له بهم إذ لم ٌخلمهم مإمنٌن. ولو كان له بهم حاجة لحبب إلٌهم اإلٌمان كما حببه إلى 
 .(1)المإمنٌن"
الولٌد بن أبً الولٌد، لال: بلؽنً أن تفسٌر هذه اآلٌة: }لل ما ٌعبإا بكم ربً لوال عن  

 .(5)بتم{، ما خلمتكم لً بكم حاجة إال أن تسؤلون فؤؼفر وتسؤلونً فؤعطكم"دعاإكم فمد كذ
[، أي:" فمد كذبتم أٌها الكافرون بالرسول 22لوله تعالى:}فَمَْد َكذَّْبتُْم{ ]الفرلان :  
 .(ٓٔ)والمرآن"
 .(ٔٔ)أي : أٌها الكافرون " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)عن السدي: "}فمد كذبتم{، ٌمول: لمرٌش" 
فمد كذب »سلمان أبً عبد هللا، لال: "صلٌت خلؾ عبد هللا بن الزبٌر فمرأ: عن  

 .(ٔ)«"الكافرون فسوؾ ٌكون لزاما

                                                           

 .2ٕٗٗ/1(:صٕٓ٘٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٗتؤوٌل مشكل المرآن: (ٖ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٗ٘/1(:ص2ٓ٘٘ٔ(، )ٖٓ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٗ٘/1(:صٙٓ٘٘ٔ(، )ٗٓ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٗ٘/1(:ص٘ٓ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٗ٘/1(:ص1ٓ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٗ٘/1(:ص5ٓ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٕ)كذبوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جاء به من عند هللا" لال الضحان:" 
مبلزماً لكم [، أي:" فسوؾ ٌكون العذاب 22لوله تعالى:}فََسْوَؾ ٌَُكوُن ِلَزاًما{ ]الفرلان :  
 .(ٖ)فً اآلخرة"
 .(ٗ)أخذا بالعذاب" لال ٌحٌى:" 
 :(٘)أي: جزاء وهو الفٌصل لال الهذلً لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٙ)فإما ٌنجوا من حتؾ ٌوم ... فمد لمٌا حتوفهما لزاما"
الزما. ومثله من  -أي ٌكون العذاب لمن كذّب ودعا من دونه إلها لال ابن لتٌبة:" 

 :(2)المضمر الشاعر 
 من شاء دلّى النّفس فً هّوة ... ضنن، ولكن من له بالمضٌك

 .(1)أراد: ولكن من له بالخروج من المضٌك؟"
أي : فسوؾ ٌكون تكذٌبكم لزاًما لكم ، ٌعنً : ممتضٌا لهبلككم وعذابكم  لال ابن كثٌر 

 .(5)ودماركم فً الدنٌا واآلخرة ، وٌدخل فً ذلن ٌوم بدر "
وروى، عن أبً بن كعب وعبد  . (ٓٔ)ٌكون لزاما{، ٌوم بدر"عن أبً مالن: "}فسوؾ  

 .(ٔٔ)هللا بن مسعود ودمحم بن كعب المرظً ومجاهد ولتادة والضحان نحو ذلن
ٌلزمكم العذاب ببدر، فمتلوا وضربت المبلبكة وجوههم وأدبارهم وعجل  لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)بؤرواحهم إلى النار فٌعرضون علٌها طرفً النهار" -تعالى -هللا

ٌمول: عذابا فكان ٌوم  وفً رواٌة:" .(ٖٔ)اللزام المتل الذي أصابهم ٌوم بدر" لال السدي:" 
 .(ٗٔ)بدر العذاب"
 .(٘ٔ)عن دمحم بن كعب، لوله: "}لزاما{، لال: موتا" 
 .(ٙٔ)عن لتادة: "}فسوؾ ٌكون لزاما{، لال: كان الحسن ٌمول ذلن ٌوم المٌامة"و 

 [:22-2ٕفوابد اآلٌات:]
أكبر الكبابر الشرن باهلل ولتل النفس » شهود الزور، حرمة شهادته، وفً الحدٌث:حرمة  -ٔ

 .(2ٔ)«وعموق الوالدٌن وشهادة الزور ولول الزور
 فضٌلة اإلعراض عن اللؽو فعبلً كان أو لوالً. -ٕ
 فضٌلة تدبر المرآن وحسن االستماع لتبلوته واالتعاظ بمواعظه والعمل بهداٌته. -ٖ
 مة وسمو الروح وطلب الكمال والمدوة فً الخٌر.فضٌلة علو اله -ٗ

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٗٙ/1(:صٓٔ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:صٔٔ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .واللسان والتاج )لزم( 1ٙ/ ٖٔوالمرطبً  ٖٖ/ 5ٔوالطبري  ٕٓٔ/ ٔدٌوان الهذلٌٌن (٘)
 .1ٕ/ٕمجاز المرآن: (ٙ)
 .ببل نسبة فً لسان العرب )ضٌك( ، )دال(البٌت  (2)
 .ٕٙٗتؤوٌل مشكل المرآن: (1)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٗٙ/1(:صٕٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 . بدون سند.2ٕٗٙ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:ص٘ٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:صٙٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:صٗٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٕٗٙ/1(:صٖٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
، ٕٔٔ/ٓٔ( والبٌهمى )11، رلم 5ٔ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: مسلم )22ٗٙ، رلم 5ٕٔ٘/ٙ)أخرجه البخارى (2ٔ)

 .-رضً هللا عنه-(، من حدٌث أنس5ٕٙٔٓرلم 
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ال لٌمة لئلنسان وهو أشرؾ الحٌوانات لوال عبادته هللا عز وجل فإذا لم ٌعبده كان شر  -٘
بَِن }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكٌَن فًِ نَاِر َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها أُولَ  الخلٌمة، لال تعالى:

 [.ُٙهْم َشرُّ اْلبَِرٌَِّة{ ]البٌنة : 
 «آخر تفسٌر سورة )الفرلان(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «الشعراء»تفسٌر سورة 

 فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد« السادسة والعشرون»هً السورة «: الشعراء»سورة 
فى عد الكوفى والشامى، ومابتان وست ، عدد آٌاتها مابتان وسبع وعشرون (ٔ)«الوالعة»سورة: 

وست وعشرون فى عّد البالٌن، كلماتها ألؾ ومابتان وسبع وسبعون، وحروفها خمسة آالؾ 
[، }فَلََسْوَؾ ٔوخمسمابة وثنتان وأربعون، اآلٌات المختلؾ فٌها أربع: }طسم{ ]الشعراء : 

ٌَْن َما ُكْنتُْم تَْعبُُدون{ ]ا5ٗتَْعلَُموَن{ ]الشعراء :  لَْت بِِه الشٌََّاِطٌُن{ 5ٕلشعراء : [، }أَ [، }َوَما تَنَزَّ
 .(ٕ) [ٕٓٔ]الشعراء : 

، على البلم: أربع، آخرهن }إِْسَرابٌَِل{ ]الشعراء «ملن»مجموع فواصل آٌاتها 
:ٔ2،ٕٕ،٘5 ،ٔ52](ٖ) . 
 :أسماء السورة 
 :سورة الشعراء»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، وكتب  ،«سورة الشعراء»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 السنة.
 ، كما روي:-ملسو هيلع هللا ىلص-ولد وردت هذه التسمٌة فً عهد الرسول 
 .(ٗ)عن ابن عباس:" نزلت سورة }طسم{ الشعراء بمكة" -
 .(٘)عن ابن الزبٌر لال: "أنزلت سورة الشعراء بمكة" -
 :وجه التسمٌة 

الممارنة بٌن الشعراء الضالٌن والشعراء لما ختمت به من « سورة الشعراء»سمٌت 
َّبِعُُهُم اْلؽَاُووَن{ ]الشعراء :  [،إلى لوله: }إاِلَّ ٕٕٗالمإمنٌن فً لوله سبحانه: }َوالشُّعََراُء ٌَت

اِلَحات{ ]الشعراء :  [، بمصد الرد على المشركٌن الذٌن زعموا 2ٕٕالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 . (ٙ) كان شاعرا، وأن ما جاء به من لبٌل الشعرأن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص

 :اسمهاإها اإلجتهادٌة:  -ثانٌا 
  :ًطسم الشعراء»، و«طسم»االسم االول والثان:» 

، وذلن من باب تسمٌة السورة «طسم الشعراء»، وسمٌت اٌضا«طسم»وتسمى هذه السورة
الشعراء، « طسم»أنه سبل عن -رضً هللا عنه-بمفتتحها، إذ روي عبدهللا بن مسعود

، علٌكم بؤبً عبدهللا خباب بن -ملسو هيلع هللا ىلص-فمال:"لٌست معً ولكن علٌكم ممن اخذها من رسول هللا 
 .(2)األرث"
عن ابن عباس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أعطٌت السورة التً ٌذكر فٌها البمرة من الذكر  -

، وأعطٌت فواتح  -علٌه السبلم-موسى األول، وأعطٌت طه والطواسٌن من ألواح 
المرآن وخواتٌم السورة التً ٌذكر فٌها البمرة من تحت العرش، وأعطٌت المفصل 

 .(1)نافلة"

                                                           

 .51ٕ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖ)
 .إلى ابن الضرٌس وابن مردوٌه، وعزاه 11ٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٗ) 
 .إلى ابن مردوٌه، وعزاه 11ٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘) 
، والتفسٌر المنٌر ٖٓٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٙ)

 .٘/5ٔللزحٌلً:
 .11ٕ/ٙ، وانظر: الدر المنثور:ٖٗٔ/ٔفً الحلٌة:أخرجه أبو نعٌم  (2)
 .سٌؤتً تخرٌجه فً فضابل السورة (1)

أعطٌت السورة التً ذكرت  ، وعزاه ؼلى ابن مردوٌه، ورواٌته فٌه:"1ٗ٘/٘وأورده السٌوطً فً الدر المنثور:
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  :سورة الجامعة»االسم الثالث:» 
، وذكرها (ٕ)، والسٌوطً(ٔ)ولعت هذه التسمٌة فً تفسٌر اإلمام مالن كما نسبها إلٌه ابن كثٌر

 .(ٗ)، والماسمً(ٖ)األلوسً
ولم ٌظهر وصفها بهذا الوصؾ، ولعلها أول سورة جمعت ذكر  لال ابن عاشور:" 

 .(٘)أصحاب الشرابع المعلومة إلى الرسالة الدمحمٌة"
، ولعلها تصحٌؾ «الخاضعة»ولد وردت فً احكام المرىن البن العربً بلفظ 
 «.الجامعة»لفظ

تسمٌتها بالظلة إشارة إلى  ، ولال:" وكذا«الظلة»ولد ذكرها لها البماعً اسما آخر، وهً 
أنه أعدل فً بٌانه، أو أدل فً جمٌع شؤنه، من الممادٌر التً دلت علٌها لصة شعٌب علٌه السبلم 

 .(ٙ)بالمكٌال والمٌزان، وأحرق من الظلة لمن ٌبارزه بالعصٌان"
، تبمى إجتهادٌة مستنبطة من «الظلة»، «الجامعة»، «طسم»وباألخٌر فإن هذه األسماء

 ، وهللا أهلم.-ملسو هيلع هللا ىلص-لسورة، ولم تثبت عن رسول هللامضمون ا
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 ألوال: ثبلثةفً مكان نزول السورة، 
 .(5)وٌحٌى بن سبلم ،(1)، وابن الزبٌر(2)أحدها : أنها نزلت بمكة. وهذا لول ابن عباس

}أََولَْم ٌَُكْن لَُهْم آٌَةً أَْن ٌَْعلََمهُ  :-تعالى -ؼٌر آٌتٌن فإنهما مدنٌتان أحدهما لولهانها مكٌة :  الثانً
َّبِعُُهُم اْلؽَاُووَن{ -تعالى -[، واألخرى لوله52ُٔعلََماُء بَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]الشعراء :  :}َوالشُّعََراُء ٌَت

 .(ٓٔ)[. لاله مماتلٕٕٗ]الشعراء : 
َّبِعُُهُم اْلؽَاُووَن{  سوى أربع آٌات من آخرها نزلت بالمدٌنة : مكٌة : أنها  الثالث }َوالشُّعََراُء ٌَت

، (ٖٔ)، وبه لال الثعلبً(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)[ إلى آخرها،  وهذا لول ابن عباس أٌضإٕٗ]الشعراء : 
 .(2ٔ)، والفخر الرازي(ٙٔ)، والزمخشري(٘ٔ)، والبؽوي(ٗٔ)والسمعانً
 .(1ٔ)لال المرطبً:" هً مكٌة فً لول الجمهور" 

  الفرلان»مع سورة « الشعراء»مناسبة سورة:» 
 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:

 إن فٌها بسطا وتفصٌبل لبعض ما ذكر فى موضوعات سالفتها. -ٔ
 إن كلتٌهما لد بدبت بمدح الكتاب الكرٌم. -ٕ

                                                                                                                                                                      

 فٌها األنعام من الذكر األول..".
 مالن المروي عنه، تسمٌتها: سورة الجامعة".: "وولع فً تفسٌر ٕٕٔ/ ٙلال ابن كثٌر فً تفسٌره (ٔ)
 .51ٔ/ٖمعترن األلران فً إعجاز المرآن:انظر:  (ٕ)
 .1٘/ٓٔانظر: روح المعانً: (ٖ)
 .2ٗٗ/2انظر: محاسن التؤوٌل: (ٗ)
 .5/15ٔالتحرٌر والتنوٌر: (٘)
 .ٕ-ٔ/ٗٔنظم الدرر فً تناسب الىٌات والسور: (ٙ)
 .إلى ابن الضرٌس وابن مردوٌه، وعزاه 11ٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (2) 
 .إلى ابن مردوٌه، وعزاه 11ٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (1) 
 .5٘ٗ/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .2ٕ٘/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .12/ٖٔ، وانظر: تفسٌر المرطبً:إلى النحاس، وعزاه 11ٕ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔٔ) 
 .12/ٖٔ، والمرطبً فً التفسٌر:ٖٖٗ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .٘٘ٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
 .1ٖ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .51ٕ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .51ٕ/ٖ: الكشاؾ:انظر (ٙٔ)
 .5ٓٗ/ٕٗانظر: مفاتٌح الؽٌب: (2ٔ)
 .12/ٖٔتفسٌر المرطبً: (1ٔ)
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 .(ٔ)إن كلتٌهما ختمت بإبعاد المكذبٌن -ٖ
 أغراض السورة ومماصدها 

الشعراء على الجملة: إثبات توحٌد هللا سبحانه. والخوؾ من اآلخرة.  ممصود سورةإن 
والتصدٌك بالوحً المنزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. والتخوٌؾ من عالبة التكذٌب، إما بعذاب 

 .الدنٌا الذي ٌدمر المكذبٌن، وإما بعذاب اآلخرة الذي ٌنتظر الكافرٌن
 :ء وفك التالًأما ممصود السورة على التفصٌل فجا

التنوٌه بالمرآن الكرٌم، والتعرٌض بعجز المشركٌن عن معارضته. والرد على  -ٔ
  .مطاعنهم فً المرآن، وأنه منزه عن أن ٌكون شعراً، ومن ألوال الشٌاطٌن

تواجه السورة تكذٌب مشركً لرٌش لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، واستهزاءهم بالنُّذر، وإعراضهم  -ٕ
واستعجالهم بالعذاب الذي توعدهم به، مع التمول على الوحً والمرآن عن آٌات هللا، 

 !واالدعاء بؤنه سحر أو شعر، تتنزل به الشٌاطٌن
 .تسلٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص عما ٌبللٌه من إعراض لومه عن التوحٌد الذي دعاهم إلٌه المرآن -ٖ
، وتعرضهم لؽضب هللا تعالى، تهدٌد المشركٌن بسبب مولفهم من دعوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٗ

 .وضرب المثل لهم بما حل باألمم المكذبة رسلها، والمعرضة عن آٌات هللا
طمؤنة للوب المإمنٌن وتصبٌرهم على ما ٌلمون من عنت المشركٌن، وتثبٌتهم على  -٘

  .العمٌدة مهما أوذوا فً سبٌلها من الظالمٌن، كما ثبت من لبلهم من المإمنٌن
الملعون، زعٌم الطؽاة  علٌه السبلم مع فرعون موسى سورة مناظرة نبً هللاتضمنت ال -ٙ

 .وسٌدهم، وذكر السحرة، ومكرهم وخداعهم فً االبتداء، وإٌمانهم وانمٌادهم فً االنتهاء
هدفت السورة إلى تؤكٌد أن آٌات الوحدانٌة، وصدق الرسل عدٌدة كافٌة لمن ٌطلب  -2

وأن هللا عزٌز لادر على أن ٌنزل بهم العذاب،  الحك، وأن أكثر المشركٌن ال ٌإمنون،
 .وأنه رحٌم برسله، ناصرهم على أعدابهم ال محال

كما ؼلب على -تضمنت السورة جملة من لصص األلوام السابمة، وؼلب على لصصها  -1
جوُّ اإلنذار والتكذٌب، والعذاب الذي ٌتبع التكذٌب، وجاء ختام كل لصة  -السورة كلها
( َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز 1نَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن )}إِ  بموله سبحانه:
ِحٌُم ) الزمخشري:"كل لصة من المصص المذكورة فً  [. لال5 - 1({ ]الشعراء : 5الرَّ

هذه السورة كتنزٌل برأسه. وفٌها من االعتبار ما فً ؼٌرها، فكانت كل واحدة منها 
بحك فً أن تختم بما اختتمت به صاحبتها؛ وألن فً التكرٌر تمرٌراً للمعانً فً تدلً 

األنفس، وتثبٌتاً لها فً الصدور. وكلما زاد تردٌده كان أمكن له فً الملب، وأرسخ فً 
الفهم، وأبعد من النسٌان؛ وألن هذه المصص ُطرلت بها آذان َوْلٌر عن اإلنصات للحك، 

ثرت بالوعظ والتذكٌر، وروجعت بالتردٌد والتكرٌر، لعل وللوب ُؼلؾ عن تدبره، فكو
 .(ٕ)ذلن ٌفتح أُذناً، أو ٌفتك ذهناً"

 .أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بإنذار عشٌرته، وأنه علٌه الصبلة والسبلم ما علٌه إال الببلغ -5
ُختمت السورة بوعٌد الظالمٌن، وبٌان أن عالبتهم عالبة وخٌمة، وأن ظلمهم شامل،  -ٓٔ

ظلم أنفسهم بكفرهم باهلل وآٌاته، وشامل أٌضاً ظلم اآلخرٌن، وذلن باالعتداء على  ٌشمل
 .(ٖ)حموق الناس

 :فضائل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

عن ابن عباس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أعطٌت السورة التً ٌذكر فٌها البمرة من الذكر  -
، وأعطٌت فواتح  -علٌه السبلم-األول، وأعطٌت طه والطواسٌن من ألواح موسى 

                                                           

 .٘/5ٔ، والتفسٌر المنٌر للزحٌلً:٘ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 انظر: مولع: ]إسبلم وٌب[. (ٖ)
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المرآن وخواتٌم السورة التً ٌذكر فٌها البمرة من تحت العرش، وأعطٌت المفصل 
 .(ٔ)نافلة"

ه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "إن هللا أعطانً السبع مكان التوراة، وأعطانً عن أنس أن -
 .(ٕ)الطواسٌن مكان الزبور، وفضلنً بالحوامٌم والمفصل ما لرأهن نبً لبلً"

عن أبً بن كعب، لال: لال لً رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: "من لرأ سورة الشعراء كان له من  -
نات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وشعٌب وصالح وإبراهٌم، األجر عشر حس

 .(ٖ)وبعدد من كذب بعٌسى وصدق بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 

والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول 
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 
 
 

  

                                                           

أبو بكر الهذلً، لال عنه ، وفٌه 5ٕ٘/٘والبؽوي فً التفسٌر:، ٘٘ٔ/2اخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٔ)
، والحاكم 5/  ٓٔابن حجر: إخباري مترون الحدٌث. وأخرجه مطوال عن معمل بن ٌسار: البٌهمً فً السنن: 

( . وفٌه عبٌد هللا ٕٕٖ، وابن السنً فً عمل الٌوم واللٌلة ص: )5ٕ٘/  ٕ، و1ٙ٘، ٔٙ٘/  ٔفً المستدرن: 
 .ٗٙ٘/  ٔمناوي: بن أبً حمٌد وهو مترون. وانظر: فٌض المدٌر لل

أعطٌت السورة التً ذكرت  ، وعزاه ؼلى ابن مردوٌه، ورواٌته فٌه:"1ٗ٘/٘وأورده السٌوطً فً الدر المنثور:
 فٌها األنعام من الذكر األول..".

، وعزاه النب 1ٕٙ/2. وأورده السٌوطً فً الدر المنثور:٘٘ٔ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٕ)
وأعطانً المبٌن مكان ». من حدٌث البراء بن عازب، مع زٌادة: 12/ ٖٔالمرطبً:  تفسٌرمردوٌه، وانظر: 

 «اإلنجٌل
 .ٖٓ٘/ٖ(:ص2ٖٙ، والواحدي فً التفسٌر الوسٌط)ٕٕٔ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٖ)

وهو حدٌث موضوع، لال ابن الجوزي: "ولد فرق هذا الحدٌث أبو إسحاق الثعلبً فً تفسٌره فذكر عند كل 
سورة منه ما ٌخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي فً ذلن، وال أعجب منهما؛ ألنهما لٌسا من أهل الحدٌث. 

 . 2ٗٔ/ ٔ"الموضوعات" 
، والمناوي فً: "الفتح السماوي فً تخرٌج 5ٙٗ/ ٕوحكم علٌه بالوضع الزٌلعً، فً تخرٌجه ألحادٌث الكشاؾ 

 .11٘/ ٕأحادٌث البٌضاوي" 
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 المرآن

 [ٔ({ ]الشعراء : ٔ}طسم )
 التفسٌر:

 )طسم( سبك الكبلم على الحروؾ الممطعة فً أول سورة البمرة.
 [، أربعة وجوه:ٔوفً لوله تعالى }طسم{ ]الشعراء :  

ٌِْهْم{، لاله ابن عباسأحدها : أنه اسم من أسماء هللا ألسم به،  ْل َعلَ والممسم علٌه :}إِن نََّشؤْ نُنَّزِ
(ٔ). 

 .(ٕ)الثانً : أنه اسم من أسماء المرآن ألسم به، لاله لتادة
 .(ٖ)الثالث : أنه من الفواتح التً افتتح هللا بها كتابه ، لاله الحسن
 .الرابع : أنها حروؾ هجاء ممطعة من أسماء هللا وصفاته

 .(ٗ)"هذه حروؾ من الهجاء من األسماء الممطعة"لال السدي:  
 .(٘)وروى عن مجاهد:" أنه هجاء ممطوع" 
لال: الطاء من الطول والسٌن من المدوس والمٌم من « طسم"»عن دمحم بن كعب،  
 .(ٙ)الرحمن"
فتؤوٌل الكبلم على لول ابن عباس والجمٌع: إن هذه اآلٌات التً أنزلتها  لال الطبري:" 

 فً هذه السورة آلٌات الكتاب الذي أنزلته إلٌه من لبلها الذي بٌن لمن تدبره بفهم، على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
وفكر فٌه بعمل، أنه من عند هللا هلالج لج، لم ٌتخرصه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌتموله من عنده، بل أوحاه إلٌه 

 .(2)ربه"
 

 المرآن
 [ٕ({ ]الشعراء : ٕاْلُمبٌِِن )}تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب 

 التفسٌر:
ح لكل شًء الفاصل بٌن الهدى والضبلل.  هذه آٌات المرآن الموّضِ

 .(1)لال ٌحٌى:" هذه آٌات الكتاب، المرآن. }المبٌن{: البٌن" 
 .(5)عن أبً مالن لوله: "}تلن{، ٌعنً: هذه" 
عن ابن عباس والحسن وروى،  .(ٓٔ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}الكتاب{، ٌعنى: المرآن" 

 .(ٔٔ)البصري مثل ذلن
 .(ٕٔ)عن مطر :"}تلن آٌات{، لال: الزبور" 
 .(ٖٔ)عن الحسن:"}تلن آٌات الكتاب،{ لال: التوراة والزبور" 
عن لتادة:"}الر تلن آٌات الكتاب{، لال: الكتب التً خلت لبل المرآن. }المبٌن{، لال: إي  

 .(ٔ)وهللا تبٌن بركته وهداه ورشده"

                                                           

 .2ٗ2ٕ/1(:ص2ٔ٘٘ٔانظر: تفسٌرابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٗ2ٕ/1(:صٕٓ٘٘ٔانظر: تفسٌرابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٗ2ٕ/1(:ص5ٔ٘٘ٔانظر: تفسٌرابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٗ2ٕ/1تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .2ٗ2ٕ/1تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .2ٗ2ٕ/1(:1ٔ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘ٗ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .2ٗ2ٕ/1(:صٕٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٗ1ٕ/1(:صٕٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 . بدون سند.2ٗ1ٕ/1انظر: تفسٌرابن أبً حاتم: (ٔٔ)
 .2ٗ1ٕ/1(:صٕٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٗ1ٕ/1(:صٕٗ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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 المرآن

 [ٖ({ ]الشعراء : ٖ}لَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن أاَلَّ ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن )
 التفسٌر:
لوا بن ولم  -أٌها الرسول  -لعلن  من شدة حرصن على هداٌتهم ُمْهِلن نفسن؛ ألنهم لم ٌصّدِ

 ٌعملوا بهدٌن، فبل تفعل ذلن.
لعلن ٌا دمحم لاتل نفسن ومهلكها إن لم ٌإمن لومن بن، وٌصدلون  لال الطبري:ٌمول:" 

 :(ٕ)على ما جبتهم به والبخع: هو المتل واإلهبلن فً كبلم العرب؛ ومنه لول ذي الرمة
 .(ٖ)أال أٌهذا الباخع الوجد نفسه ... لشًء نحته عن ٌدٌه الممادر"

أي: مهلن } نفسن {، أي : مما تحرص علٌهم وتحزن علٌهم } أاَل  لال ابن كثٌر:" 
ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن { ، وهذه تسلٌة من هللا لرسوله ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، فً عدم إٌمان َمْن 

ٌِْهْم َحَسَراٍت { ]فاطر :  ولال [ ، 1لم ٌإمن به من الكفار ، كما لال تعالى : } فبَل تَْذَهْب نَْفُسَن َعلَ
 .(ٗ)["ٙ: } فَلَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهَذا اْلَحِدٌِث أََسفًا { ]الكهؾ : 

 .(٘)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}لعلن{، ٌعنى: لكً" 
وروى، عن الحسن  .(ٙ)عن مجاهد، لوله: "}لعلن باخع نفسن{، لال: لاتل نفسن" 

 .(2)عطٌة والضحان مثل ذلنوعكرمة ولتادة و
عن عطاء بن أبً مسلم الخراسانً:" أما }لعلن باخع نفسن{، فٌمال: فعلن مخرج نفسن  
 .(1)ولاتلها"
 .(5)لاتل نفسن حزنا إن لم ٌإمنوا" لال السدي:" 
 .(ٓٔ)لعلن من الحرص على إٌمانهم مخرج نفسن من جسدن" لال اٌن زٌد:" 
:أتاكم أهل الٌمن،  -ملسو هيلع هللا ىلص -األصمعً، عن حدٌث النبًعن نصر بن علً، لال: "سؤلت  

فمال: أفصح فملت: إن أبا أحمد الزبٌري، حدثنً، عن إسرابٌل، عن أبً ٌحٌى، عن مجاهد 
:}لعلن باخع نفسن{، لال: لاتل نفسن. لال: هذا الذي للت لن بلؽت بهم النصٌحة حتى لتلوا 

 .(ٔٔ)أنفسهم"
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌحرص أن ٌإمن جمٌع الناس وٌتبعوه على فإن  لال ابن عباس:" 

الهدى، فؤخبره هللا أنه ال ٌإمن إال من سبك له من هللا السعادة فً الذكر األول وال ٌضل إال من 
 .(ٕٔ)سبك له من هللا الشماء فً الذكر األول ا"

 
 المرآن

ٌِْهْم ِمَن السَّ  ْل َعلَ  [ٗ({ ]الشعراء : َٗماِء آٌَةً فََظلَّْت أَْعنَالُُهْم لََها َخاِضِعٌَن )}إِْن نََشؤْ نُنَّزِ
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                      

 . 2ٗ1ٕ/1(:صٕ٘٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
والصحاح والراؼب واألساس واللسان  1ٖٗ/ ٓٔ، وتفسٌر المرطبً 5ٖٖ/ٔ، ومجاز المرىن:ٕٔ٘دٌوانه (ٕ)

 .1ٖٓ/ 1والتاج )نجع( وفتح الباري 
 .ٕٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٗ1ٕ/1(:صٕ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٗ1ٕ/1(:صٕٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . بدون سند.2ٗ1ٕ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .2ٗ5ٕ/1(:ص1ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٗ5ٕ/1(:ص1ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٗ5ٕ/1(:صٖٓ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗ1ٕ/1(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٗ5ٕ/1(:صٖٔ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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فة لهم تلجبهم إلى اإلٌمان، فتصٌر  إن نشؤ ننزل على المكذبٌن من لومن من السماء معجزة مخّوِ
 أعنالهم خاضعة ذلٌلة، ولكننا لم نشؤ ذلن؛ فإن اإلٌمان النافع هو اإلٌمان بالؽٌب اختٌاًرا.

ٌِْهْم ِمَن السََّماِء آٌَةً{ ]الشعراء :   ْل َعلَ [، أي:" إن نشؤ ننزل على ٗلوله تعالى:}إِْن نََشؤْ نُنَّزِ
فة لهم تلجبهم إلى اإلٌمان" المكذبٌن من لومن من السماء معجزة مخّوِ
(ٔ). 

 .(ٕ)عن لتادة، "}إن نشؤ{، لال: لو نشاء" 
 .(ٖ)الشمس من مؽربها "عن زاذان، لوله: " }ننزل علٌهم من السماء{:  
[، أي:" فتصٌر أعنالهم خاضعة ٗلوله تعالى:}فََظلَّْت أَْعنَالُُهْم لََها َخاِضِعٌَن{ ]الشعراء :  
 .(ٗ)ذلٌلة"
لال لتادة:" لو شاء هللا أنزل علٌهم آٌه ٌذلون بها فبل ٌلوي أحد منهم عنمه إلى معصٌة  
 .(٘)هللا"

 .(ٙ)ن{، حتى ال ٌلتفت أحد إلى معصٌة"عن لتادة :"}فظلت أعنالهم لها خاضعٌ 
 .(2)لال ابن زٌد:" الخاضع: الذلٌل" 
أي : لو شبنا ألنزلنا آٌة تضطرهم إلى اإلٌمان لهرا ، ولكَّنا ال نفعل ذلن  لال ابن كثٌر:" 

؛ ألنا ال نرٌد من أحد إال اإلٌمان االختٌاري ؛ ولال تعالى : } َولَْو َشاَء َربَُّن آلَمَن َمْن فًِ 
[ ، ولال : } َولَْو َشاَء 55األْرِض ُكلُُّهْم َجِمٌعًا أَفَؤَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن { ]ٌونس : 

ةً َواِحَدةً َوال ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن. إاِل َمْن َرِحَم َربَُّن َوِلَذِلَن َخلَمَُهْم { ]  1ٔٔهود : َربَُّن لََجعََل النَّاَس أُمَّ
[ ، فنَفَذ لََدُره ، ومضت حكمته ، ولامت حجته البالؽة على خلمه بإرسال الرسل إلٌهم ، 5ٔٔ، 

 .(1)وإنزال الكتب علٌهم"
ألن معنى خضوع األعناق هو خضوع أصحاب « األعناق»ذكر  لال الزجاج:" 

ل األعناق، لما لم ٌكن الخضوع إال لخضوع األعناق جاز أن ٌعبر عن المضاؾ إلٌه كما لا
 :(5)الشاعر

 رأت مّر السنٌن أخذن منً  ...   كما أخذ السرار من الهبلل 
لما كانت السنون ال تكون إال بمر أخبر عن السنٌن وإن كان أضاؾ إلٌها المرور، ومثل ذلن 

 :(ٓٔ)أٌضا لول الشاعر
 مشٌن كما اهتزت رماح تسفهت. . . أعالٌها مر الرٌاح النواسم

 الرٌاح ال تكون إال بالمرور. -لما كانت كؤنه لال تسفهتها الرٌاح، 
وجاء فً التفسٌر }أعنالهم{، ٌعنى به: كبراإهم ورإساإهم، وجاء فً اللؽة أعنالهم 
جماعاتهم، ٌمال: جاء لً عنك من الناس أي جماعة وذكر بعضهم وجها آخر، لالوا: فظلت 

 :(ٔٔ)أعنالهم لها خاضعٌن هم، وأضمرهم. وأنشد

                                                           

 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗ5ٕ/1(:صٕٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 . الخبر ؼٌر مرلم بالمطبوع!2ٗ5ٕ/1اخرجه ابن ابً حاتم: (ٖ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ٘ٓ/1(:صٖٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕ٘ٓ/1(:صٖٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ٘ٓ/1(:صٖ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
، وتفسٌر 51/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٖٖٔوالكامل للمبرد  -ٕٙٗدٌوانه البٌت لجرٌر فً  (5)

 .آ. والسرار: اللٌلة التً ٌستتر فٌها الممر ٕٙ، وحروؾ المعانً: 2/1ٙالطبري:
، والكتاب 1٘/ ٔوشرح أبٌات سٌبوٌه ، ٕٕ٘/ ٗ، وخزانة األدب 2٘ٗالشاهد لذي الرمة فً دٌوانه ص (ٓٔ)
، 5ٖٕ/ ٘وببل نسبة فً األشباه والنظابر  2ٖٙ/ ٖ، والمماصد النحوٌة 2ٖٕ/ ٔ، والمحتسب 5ٗ/ ٔ

، ولسان العرب )عرد( و 1ٖ1، وشرح عمدة الحافظ ٖٓٔ/ ٕ، وشرح األشمونً 2ٔٗ/ ٕوالخصابص، 
 .52ٔ/ ٗ)صدر( ، و )لبل( ، و )سفه( ، والممتضب 

 .1ٓٔ/2، وتفسٌر الطبري:1ٗ/ٕ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٖٔٔفً دٌوانه ص للفرزدق البٌت  (ٔٔ)
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 كما. . . صدئ الحدٌد عن الكماةترى أربالهم متملدٌها 
وهذا ال ٌجوز فً المرآن، وهو على بدل الؽلط ٌجوز فً الشعر، كؤنه لال: ٌرى أربالهم ٌرى 
متملدٌها، كؤنه لال: ٌرى لوما متملدٌن أربالهم فلو كان على حذؾ هم لكان مما ٌجوز فً الشعر 

 .(ٔ)أٌضا"
 

 المرآن
ْحَمِن ُمْحَدٍث إاِلَّ َكانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضٌَن )}َوَما ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمَن ال  [٘({ ]الشعراء : ٘رَّ

 التفسٌر:
وما ٌجًء هإالء المشركٌن المكذبٌن ِمن ِذْكٍر من الرحمن ُمْحَدث إنزاله، شٌبًا بعد شًء، 

 ٌؤمرهم وٌنهاهم، وٌذكرهم بالدٌن الحك إال أعرضوا عنه، ولم ٌمبلوه.
من المرآن }إال كانوا عنه{،  -ملسو هيلع هللا ىلص -إلى النبً -عز وجل -هللالال مماتل:" ٌمول ما ٌحدث  

 .(ٕ)ٌعنً: عن اإلٌمان بالمرآن معرضٌن"
وما ٌجًء هإالء المشركٌن الذٌن ٌكذبونن وٌجحدون ما أتٌتهم به  لال الطبري:ٌمول:" 

وحمٌمة ما  ٌا دمحم من عند ربن من تذكٌر وتنبٌه على مواضع حجج هللا علٌهم على صدلن،
تدعوهم إلٌه مما ٌحدثه هللا إلٌن وٌوحٌه إلٌن، لتذكرهم به، إال أعرضوا عن استماعه، وتركوا 

 .(ٖ)إعمال الفكر فٌه وتدبره"
أي : كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس ، كما لال :  لال ابن كثٌر:" 

[ ، ولال : } ٌَا َحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد َما ٌَٖٓٔن { ]ٌوسؾ : } َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنِ 
[ ، ولال : } ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا تَتَْرى ُكلََّما ٌَٖٓؤْتٌِِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِل َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن { ]ٌس : 
ةً َرُسولَُها َكذَّبُوهُ فَؤَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَعْ  ًضا َوَجعَْلنَاُهْم أََحاِدٌَث فَبُْعًدا ِلمَْوٍم ال ٌُْإِمنُوَن { َجاَء أُمَّ

 .(ٗ)["ٗٗ]المإمنون : 
  .(٘)لال لتادة:" ٌمول: ما ٌؤتٌهم من شًء من كتاب هللا إال أعرضوا عنه"

لال سهل بن عبدهللا:" أي: ما أحدث لهم من علم المرآن الذي لم ٌكونوا ٌعلمونه من لبل، 
أعرضوا عنه، لٌس أن ٌكون الذكر فً نفسه محدثا، ألنه من صفات ذات وهو النزول، إال 

 .(ٙ)الحك، لٌس بمكون وال مخلوق"
 

 المرآن
 [ٙ({ ]الشعراء : ٙ}فَمَْد َكذَّبُوا فََسٌَؤْتٌِِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )

 التفسٌر:
األمر الذي كانوا ٌستهزبون به وٌسخرون منه، فمد كذَّبوا بالمرآن واستهزإوا به، فسٌؤتٌهم أخبار 
 وسٌحلُّ بهم العذاب جزاء تمردهم على ربهم.

 .(2)[، أي:" فمد كذَّبوا بالمرآن واستهزإوا به"ٙلوله تعالى:}فَمَْد َكذَّبُوا{ ]الشعراء :  
 .(1)"-ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌعنً: بالمرآن لما جاءهم، ٌعنً: حٌن جاءهم به دمحم 
فمد كذب ٌا دمحم هإالء المشركون بالذكر الذي أتاهم من عند هللا،  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٔ)وأعرضوا عنه"

                                                           

 .1ٖ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕ٘ٓ/1(:صٖٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .٘ٔٔتفسٌر التستري: (ٙ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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 .(ٕ)أي : فمد كذبوا بما جاءهم من الحك" لال ابن كثٌر:" 
فسٌؤتٌهم أخبار [، أي:" ٙلوله تعالى:}فََسٌَؤْتٌِِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]الشعراء :  

األمر الذي كانوا ٌستهزبون به وٌسخرون منه، وسٌحلُّ بهم العذاب جزاء تمردهم على 
 .(ٖ)ربهم"
ٌمول: فسٌؤتٌهم أخبار األمر الذي كانوا ٌسخرون منه، وذلن وعٌد من هللا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)لهم أنه محل بهم عمابه على تمادٌهم فً كفرهم، وتمردهم على ربهم"
ماتل:" ٌعنى: حدٌث ما كانوا به ٌستهزإن، وذلن أنهم حٌن كذبوا بالمرآن أوعدهم لال م 
 .(٘)بالمتل ببدر" -عز وجل -هللا

فسٌعلمون نبؤ هذا التكذٌب بعد حٌن، } َوَسٌَْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٙ)["2ُٕٕمْنمَلٍَب ٌَْنمَِلبُوَن { ]الشعراء : 

} فمد كذبوا فسٌؤتٌهم أنباء{، ٌعنى: ٌوم المٌامة، }ما كانوا به ٌستهزإن{،  عن لتادة:"
 .(2)ٌمول: أنباء ما استهزإا به من كتاب هللا عز وجل"

 
 المرآن

أَْكثَُرهُْم ( إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن 7}أََولَْم ٌََرْوا إِلَى اْْلَْرِض َكْم أَْنبَتْنَا فٌَِها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكِرٌٍم )
ِحٌُم )8ُمْإِمنٌَِن )  [9 - 7({ ]الشعراء : 9( َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ
 التفسٌر:

أكذبوا ولم ٌنظروا إلى األرض التً أنبتنا فٌها من كل نوع حسن نافع من النبات، ال ٌمدر على 
حة على كمال لدرة هللا، إنباته إال رب العالمٌن؟ إن فً إخراج النبات من األرض لَداللة واض

وما كان أكثر الموم مإمنٌن. وإن ربن لهو العزٌز على كل مخلوق، الرحٌم الذي وسعت رحمته 
 كل شًء.
[، 2}أََولَْم ٌََرْوا إِلَى اأْلَْرِض َكْم أَْنبَتْنَا فٌَِها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكِرٌٍم{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 

رض التً أنبتنا فٌها من كل نوع حسن نافع من النبات، ال ٌمدر أي:" أكذبوا ولم ٌنظروا إلى األ
 .(1)على إنباته إال رب العالمٌن؟"

أولم ٌر هإالء المشركون المكذبون بالبعث والنشر إلى األرض،  لال الطبري: ٌمول:" 
كم أنبتنا فٌها بعد أن كانت مٌتة ال نبات فٌها }من كل زوج كرٌم{، ٌعنً: بالكرٌم: الحسن، كما 
ٌمال للنخلة الطٌبة الحمل: كرٌمة، وكما ٌمال للشاة أو النالة إذا ؼزرتا، فكثرت ألبانهما: نالة 

 .(5)كرٌمة، وشاة كرٌمة"
ثم نبه تعالى على عظمته فً سلطانه وجبللة لدره وشؤنه ، الذٌن  لال ابن كثٌر:" 

اجترإوا على مخالفة رسوله وتكذٌب كتابه ، وهو الماهر العظٌم المادر ، الذي خلك األرض 
 .(ٓٔ)وأنبت فٌها من كل زوج كرٌم ، من زروع وثمار وحٌوان "

من نبات األرض مما ٌؤكل الناس  عن مجاهد لوله: "}من كل زوج كرٌم{، لال: 
 .(ٔٔ)واألنعام"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕ٘ٓ/1(:صٖٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٕ٘ٓ/1(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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عن الشعبً، لوله :"}كم أنبتنا فٌها من كل زوج كرٌم{، لال: الناس من نبات األرض  
 .(ٔ)فمن دخل الجنة فهو كرٌم ومن دخل النار فهو لبٌم"

 .(ٖ)وروي، عن لتادة مثل ذلن .(ٕ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}كرٌم{، ٌعنى: حسن" 
[، أي:" إن فً إخراج النبات من األرض 1}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{ ]الشعراء :  تعالى:لوله  

 .(ٗ)لَداللة واضحة على كمال لدرة هللا"
لال الطبري: ٌمول:" إن فً إنباتنا فً األرض من كل زوج كرٌم آلٌة. ٌمول: لداللة  

التً بها أنبت هللا فً األرض ذلن لهإالء المشركٌن المكذبٌن بالبعث، على حمٌمته، وأن المدرة 
 .(٘)النبات بعد جدوبتها، لن ٌعجزه أن ٌنشر بها األموات بعد مماتهم، أحٌاء من لبورهم"

أي : داللة على لدرة الخالك لؤلشٌاء ، الذي بسط األرض ورفع بناء  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)السماء"
لى الرجل إذا أراد أن ٌرسل عن ابن عباس: "}إن فً ذلن آلٌة{، لال: عبلمة ألم تر إ 

وروى عن سعٌد بن جبٌر نحو  .(2)إلى أهله فً حاجة أرسل بخاتمه أو بثوبه فعرفوا أنه حك"
 .(1)ذلن

[، أي:" وما كان أكثر الموم 1}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 
 .(5)مإمنٌن"
هإالء المكذبٌن بالبعث، الجاحدٌن نبوتن ٌا دمحم، لال الطبري: " ٌمول: وما كان أكثر  

بمصدلٌن على ما تؤتٌهم به من عند هللا من الذكر. ٌمول جل ثناإه: ولد سبك فً علمً أنهم ال 
 .(ٓٔ)ٌإمنون، فبل ٌإمن بن أكثرهم للسابك من علمً فٌهم"

 .(ٔٔ)ن"عن سعٌد بن جبٌر، "}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{، :ٌعنى: مصدلٌ 
أي : "ومع هذا ما آمن أكثر الناس ، بل كذبوا به وبرسله وكتبه ، وخالفوا  لال ابن كثٌر: 

 .(ٕٔ)أمره وارتكبوا زواجره "
ِحٌُم{ ]الشعراء :  لوله تعالى:  [، أي:" وإن ربن لهو العزٌز 5}َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 .(ٖٔ)شًء" على كل مخلوق، الرحٌم الذي وسعت رحمته كل
لال الطبري: " ٌمول: وإن ربن ٌا دمحم لهو العزٌز فً نممته، ال ٌمتنع علٌه أحد أراد  

االنتمام منه. ٌمول تعالى ذكره: وإنً إن أحللت بهإالء المكذبٌن بن ٌا دمحم، المعرضٌن عما 
ٌز الرحٌم، ٌؤتٌهم من ذكر من عندي، عموبتً بتكذٌبهم إٌان، فلن ٌمنعهم منً مانع، ألنً أنا العز

ٌعنً أنه ذو الرحمة بمن تاب من خلمه من كفره ومعصٌته، أن ٌعالبه على ما سلؾ من جرمه 
 .(ٗٔ)بعد توبته"

                                                           

 .2ٕ٘ٓ/1(:ص1ٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕ٘ٓ/1(:ص5ٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 . بدون سند.2ٕ٘ٓ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٓٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . بدون سند.2ٕ٘ٔ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:(1)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٔٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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" أي : الذي َعّز كلَّ شًء ولهره وؼلبه ، } الرحٌم { أي : بخلمه ، فبل  لال ابن كثٌر: 
 .(ٔ)ٌعجل على َمْن عصاه ، بل ٌنظره وٌإجله ثم ٌؤخذه أخذ عزٌز ممتدر"

 .(ٕ)عن دمحم بن إسحاق: "}العزٌز{، لال: العزٌز فً نصرته ممن كفر به إذا شاء" 
 .(ٖ)عن سعٌد، لوله: "}الرحٌم{، ٌعنً: رحٌما بهم بعد التوبة" 
، فهو ما أهلن ممن «العزٌز الرحٌم»لال ابن جرٌج: "كل شًء فً الشعراء من لوله  

رحٌم بالمإمنٌن، حٌن أنجاهم مما أهلن به مضى من األمم، ٌمول: عزٌز، حٌن انتمم من أعدابه، 
 .(ٗ)أعداءه"

 [:5-ٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان أن المرآن الكرٌم معجز ألنه مإلؾ من مثل طا سٌن مٌم ولم ٌستطع أحد أن ٌإلؾ مثله. -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم ٌناله من الؽم والحزن وتكذٌب لومه له. -ٕ  بٌان ما كان الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 أن إٌمان المكره ال ٌنفعه، ولذا لم ٌكره هللا تعالى الكفار على اإلٌمان بواسطة اآلٌات.بٌان  -ٖ
 التحذٌر من عالبة التكذٌب بآٌات هللا وعدم االكتراث بها. -ٗ
 فً إحٌاء األرض بالماء وإنبات النباتات المختلفة فٌها دلٌل على البعث اآلخر. -٘
 

 المرآن
َّمُوَن )ٓٔأَِن ائِْت اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن ) }َوإِْذ نَاَدى َربَُّن ُموَسى ({ ]الشعراء : ٔٔ( لَْوَم فِْرَعْوَن أاََل ٌَت

ٔٓ - ٔٔ] 
 التفسٌر:
لمومن إذ نادى ربن موسى: أن ابت الموم الظالمٌن، لوم فرعون، ولل  -أٌها الرسول  -واذكر 

 والضبلل؟لهم: أال ٌخافون عماب هللا تعالى، وٌتركون ما هم علٌه من الكفر 
( لَْوَم فِْرَعْوَن{ ]الشعراء : ٓٔلوله تعالى:}َوإِْذ نَاَدى َربَُّن ُموَسى أَِن ابِْت اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن)

لمومن إذ نادى ربن موسى: أن ابت الموم الظالمٌن،  -أٌها الرسول  -[، أي:" واذكر ٔٔ-ٓٔ
 .(٘)لوم فرعون"

ابت الموم الظالمٌن{، ٌعنً: المشركٌن }لوم  لال مماتل:" وإذ أمر ربن ٌا دمحم }موسى أن
 .(ٙ)فرعون{، واسمه: فٌطوس بؤرض مصر"

 .(2)عن السدي: "}وإذ نادى ربن موسى{، لال: حٌن نودي من جانب الطور األٌمن"
 .(1)عن ابن عباس: "}الظالمٌن{، ٌمول: الكافرٌن"

فهم علٌهم عطؾ سجل علٌهم بالظلم بؤن لدم الموم الظالمٌن، ثم عط لال الزمخشري:"
البٌان، كؤن معنى الموم الظالمٌن وترجمته لوم فرعون وكؤنهما عبارتان تعتمبان على مإدى 
واحد: إن شاء ذاكرهم عبر عنهم بالموم الظالمٌن، وإن شاء عبر بموم فرعون. ولد استحموا هذا 

سرابٌل االسم من جهتٌن: من جهة ظلمهم أنفسهم بالكفر وشرارتهم، ومن جهة ظلمهم لبنى إ
 .(5)باستعبادهم لهم"

َّمُوَن{ ]الشعراء :   .(ٓٔ)[، أي:" أال ٌخافون عماب هللا؟"ٔٔلوله تعالى: }أاََل ٌَت

                                                           

 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٖٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٗٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:ص٘ٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٙٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٔٓ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:" ٌمول: أال ٌتمون عماب هللا على كفرهم به"
 .(ٕ)لال ٌحٌى:" أي: فلٌتموا هللا"

 .(ٖ)"-عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً: أال ٌعبدون هللا
فٌه لطؾ وحث على زٌادة التموى، وكم من آٌة أنزلت فً شؤن  الزمخشري:"لال 

الكافرٌن وفٌها أوفر نصٌب للمإمنٌن، تدبرا لها واعتبارا بموردها. وفً أال ٌتمون بالٌاء وكسر 
النون وجه آخر، وهو أن ٌكون المعنى: أال ٌا ناس اتمون، كموله: }أاَلَّ ٌَْسُجُدوا{ ]النمل : 

ٕ٘"](ٗ). 
 
 رآنالم

بُوِن ) ( َوٌَِضٌُك َصْدِري َواَل ٌَْنَطِلُك ِلَسانًِ فَؤَْرِسْل إِلَى َهاُروَن ٕٔ}لَاَل َرّبِ إِنًِّ أََخاُؾ أَْن ٌَُكذِّ
ًَّ َذْنٌب فَؤََخاُؾ أَْن ٌَْمتُلُوِن )ٖٔ)  [ٗٔ - ٕٔ({ ]الشعراء : ٗٔ( َولَُهْم َعلَ

 التفسٌر:
الرسالة، وٌمؤل صدري الؽمُّ لتكذٌبهم إٌاي، وال لال موسى: رب إنً أخاؾ أن ٌكذبونً فً 

ٌنطلك لسانً بالدعوة فؤرِسْل جبرٌل بالوحً إلى أخً هارون؛ لٌعاوننً وٌصدلنً فٌما ألول، 
وٌبٌن لهم ما أخاطبهم به، فهو أفصح منً نطماً. ولهم علً ذنب فً لتل رجل منهم، وهو 

 المبطً، فؤخاؾ أن ٌمتلونً به.
بُوِن{ ]الشعراء :  }لَالَ  لوله تعالى:  [، أي:" لال موسى: رب َٕٔرّبِ إِنًِّ أََخاُؾ أَْن ٌَُكذِّ

 .(٘)إنً أخاؾ أن ٌكذبونً فً الرسالة"
لال الطبري:" }لال{ موسى لربه }رب إنً أخاؾ{ من لوم فرعون الذٌن أمرتنً أن 

 .(ٙ)آتٌهم }أن ٌكذبون{ بمٌلً لهم: إنن أرسلتنً إلٌهم"
[، أي:" وٌمؤل صدري الؽمُّ لتكذٌبهم ٖٔتعالى:}َوٌَِضٌُك َصْدِري{ ]الشعراء : لوله  
 .(2)إٌاي"

 .(1)لال الطبري:" من تكذٌبهم إٌاي إن كذبونً"
 .(5)لال ٌحٌى:" فبل ٌنشرح بتبلٌػ الرسالة، فشجعنً حتى أبلػ الرسالة"

 .(ٓٔ)وال ٌنطلك لسانً بالدعوة"[، أي:" ٖٔلوله تعالى:}َواَل ٌَْنَطِلُك ِلَسانًِ{ ]الشعراء :  
لال الطبري:" ٌمول: وال ٌنطك بالعبارة عما ترسلنً به إلٌهم، للعلة التً كانت 

 .(ٔٔ)بلسانه"
 .(ٕٔ)لال ٌحٌى:" للعمدة التً كانت فً لسانه"

شكا موسى إلى ربه ما ٌتخوؾ من آل فرعون فً المتٌل وعمدة لسانه  لال ابن عباس:"
 .(ٖٔ)منعه من كثٌر الكبلم فآتاه هللا سإله فحل عمدة لسانه"فإنه كان فً لسانه عمدة ت

                                                           

 .2ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .52ٗ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .52ٗ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .2ٗ2ٕ/1(:ص1ٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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[، أي:" فؤرسْل إلى هارون لٌعٌننً ٖٔلوله تعالى:}فَؤَْرِسْل إِلَى َهاُروَن{ ]الشعراء :  
 .(ٔ)على تبلٌػ رسالتن"

 .(ٕ)أرسل إلٌه جبرابٌل، واجعله نبٌا، وآزرنى به " لال الزمخشري:معناه:"
أن ٌعٌنه بؤخٌه هارون ٌكون له ردبا وٌتكلم عنه بكثٌر مما ال سؤل ربه  لال ابن عباس:"

 .(ٖ)ٌفصح به لسانه"
فإن للت: كٌؾ ساغ لموسى علٌه السبلم أن ٌؤمره هللا بؤمر فبل ٌتمبله  لال الزمخشري:"

بسمع وطاعة من ؼٌر تولؾ وتشبث بعلل، ولد علم أن هللا من ورابه؟ للت: لد امتثل وتمبل، 
ولكنه التمس من ربه أن بعضده بؤخٌه حتى ٌتعاونا على تنفٌذ أمره وتبلٌػ رسالته. فمهد لبل 

ه، ثم التمس بعد ذلن، وتمهٌد العذر فً التماس المعٌن على تنفٌذ األمر: التماسه عذره فٌما التمس
لٌس بتولؾ فً امتثال األمر، وال بتعلل فٌه، وكفى بطلب العون دلٌبل على التمبل ال على 

 .(ٗ)التعلل"
ًَّ َذْنٌب فَؤََخاُؾ أَْن ٌَْمتُلُوِن{ ]الشعراء :  لوله تعالى:  ً ذنب [، أي:" ولهم علٗٔ}َولَُهْم َعلَ

 .(٘)فً لتل رجل منهم، وهو المبطً، فؤخاؾ أن ٌمتلونً به"
وذلن لتله النفس التً -لال الطبري:" ٌمول: ولموم فرعون علً دعوى ذنب أذنبت إلٌهم

 .(ٙ)فؤخاؾ أن ٌمتلونً لودا بالنفس التً لتلت منهم" -لتلها منه
سبب خروجه من ببلد  أي : بسبب ما كان من لتل ذلن المبطً الذي كان لال ابن كثٌر:" 
 .(2)مصر "

عن مجاهد، لوله: "}ولهم علً ذنب فؤخاؾ أن ٌمتلون{، لال: لتل النفس التً لتل 
 .(1)منهم"

 .(5)إلى ربه ما ٌتخوؾ من آل فرعون فً المتٌل" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال ابن عباس: "شكى موسى
أراد بالذنب: لتله المبطً. ولٌل: كان خباز فرعون واسمه فاتون.  لال الزمخشري:"

ٌعنى: ولهم على تبعة ذنب، وهً لود ذلن المتل، فؤخاؾ أن ٌمتلونً به، فحذؾ المضاؾ. أو 
سمى تبعة الذنب ذنبا، كما سمى جزاء السٌبة سٌبة. فإن للت: لد أبٌت أن تكون تلن الثبلث 

التمسه، فما لولن فً هذه الرابعة؟ للت: هذه استدفاع للبلٌة  علبل، وجعلتها تمهٌدا للعذر فٌما
المتولعة. وفرق من أن ٌمتل لبل أداء الرسالة، فكٌؾ ٌكون تعلبل. والدلٌل علٌه: ما جاء بعده من 

 .(ٓٔ)كلمة الردع، والموعد بالكبلءة والدفع"
 

 المرآن
( فَؤْتٌَِا فِْرَعْوَن فَمُواَل إِنَّا َرُسوُل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن ِ٘ٔمعُوَن )}لَاَل َكبلَّ فَاْذَهبَا بِآٌَاتِنَا إِنَّا َمعَُكْم ُمْستَ 

 [2ٔ - ٘ٔ({ ]الشعراء : 2ٔ( أَْن أَْرِسْل َمعَنَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل )ٙٔ)
 التفسٌر:

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٗ2ٕ/1(:ص1ٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٕ٘/1(:صٔ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
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لال هللا لموسى: كبل لن ٌمتلون، ولد أجبت طلبن فً هارون، فاذهبا بالمعجزات الدالة على 
معكم بالعلم والحفظ والنصرة مستمعون. فؤتٌَِا فرعون فموال له: إنا مرَسبلن إلٌن صدلكما، إنا 

 وإلى لومن من رب العالمٌن: أن اترن بنً إسرابٌل؛ لٌذهبوا معنا.
{ ]الشعراء :    .(ٔ)[، أي:" لال هللا لموسى: كبل لن ٌمتلون"٘ٔلوله تعالى:}لَاَل َكبلَّ

 .(ٕ)ل: كبل"ٌمول الجبار عز وج لال دمحم بن كعب:"
 .(ٖ)لال الطبري:" أي: لن ٌمتلن لوم فرعون"

 .(ٗ)لال مماتل:" ال تخافا المتل"
}كبل{: ردع وزجر عن اإللامة على هذا الظن، كؤنه لال: ارتدع عن هذا  لال الزجاج:"
 .(٘)الظن وثك باهلل"

هلل لال المرطبً:" فهو ردع وزجر عن هذا الظن، وأمر بالثمة باهلل تعالى، أي ثك با 
 .(ٙ)وانزجر عن خوفن منهم، فإنهم ال ٌمدرون على لتلن، وال ٌموون علٌه"

ٌرٌد: أنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهٌر لكما علٌه إذا حضر واستمع  لال الزمخشري:"
 .(2)ما ٌجرى بٌنكما"

أي : لال هللا له : ال تخؾ من شًء من ذلن كما لال : } لَاَل َسنَُشدُّ  لال ابن كثٌر:" 
ٌُْكَما بِآٌَاتِنَا أَْنتَُما َوَمِن اتَّبَ عَ  عَُكَما ُضَدَن بِؤَِخٌَن َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانًا { أي : برهانا } فبَل ٌَِصلُوَن إِلَ

 .(1)["ٖ٘اْلؽَاِلبُوَن { ]المصص : 
أي: ال ٌتمكنون من لتلن فإنا سنجعل لكما سلطانا فبل ٌصلون إلٌكما  لال السعدي:" 

بآٌاتنا أنتما ومن اتبعكما الؽالبون ولهذا لم ٌتمكن فرعون من لتل موسى مع منابذته له ؼاٌة 
 .(5)المنابذة وتسفٌه رأٌه وتضلٌله ولومه"

نت وهارون بالبراهٌن [، أي:" فاذهب أ٘ٔلوله تعالى:}فَاْذَهبَا بِآٌَاتِنَا{ ]الشعراء :  
 .(ٓٔ)والمعجزات الباهرة"

لال الطبري:" ٌمول: فاذهب أنت وأخون بآٌاتنا، ٌعنً بؤعبلمنا وحججنا التً أعطٌنان 
 .(ٔٔ)علٌهم"
}فاذهبا{، أي: أنت وأخون فمد جعلته رسوال معن. }بآٌاتنا{، أي:  لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)ببراهٌننا وبالمعجزات"
[، أي:" فؤنا معكما بالعون والنصرة ُ٘ٔكْم ُمْستَِمعُوَن{ ]الشعراء : لوله تعالى:}إِنَّا َمعَ  

 .(ٖٔ)أسمع ما تموالن وما ٌجٌبكما به"
 .(ٗٔ)أي: أحفظكما وأكلإكما" لال السعدي:" 

 .(٘ٔ)لال الطبري:أي:" من لوم فرعون ما ٌمولون لكم، وٌجٌبونكم به"

                                                           

 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٕ٘/1(:صٕ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1٘/ٗمعانً المران: (٘)
 .5ٖ-5ٕ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٖالكشاؾ: (2)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .15٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٖ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .15٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .1ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أي : إننً معكما بحفظً وكبلءتً ونصري وتؤٌٌدي" لال ابن كثٌر:" 
ٌرٌد: أنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهٌر لكما علٌه إذا حضر واستمع  لال الزمخشري:"

 .(ٕ)ما ٌجرى بٌنكما"
ٌرٌد نفسه سبحانه وتعالى. }مستمعون{، أي: سامعون ما ٌمولون وما  لال المرطبً:" 

للبٌهما وأنه ٌعٌنهما وٌحفظهما. واالستماع إنما ٌكون ٌجاوبون. وإنما أراد بذلن تموٌة 
باإلصؽاء، وال ٌوصؾ الباري سبحانه بذلن. ولد وصؾ سبحانه نفسه بؤنه السمٌع البصٌر. 

[، }أسمع وأرى{، ولال:}معكم{، فؤجراهما مجرى الجمع، ألن االثنٌن جماعة. ٔولال فً: ]طه: 
 .(ٖ)أن ٌكون لجمٌع بنً إسرابٌل"وٌجوز أن ٌكون لهما ولمن أرسبل إلٌه. وٌجوز 

: إنً لد ألمتن الٌوم فً ممام ال ٌنبؽً -ٌعنى ربه عز وجل -لال لموسى لال وهب:" 
لبشر بعدن أن ٌموم ممامن، أدنٌتن ولربتن حتى سمعت كبلمً، وكنت بؤلرب األمكنة منً 

 .(ٗ)فانطلك برسالتً فإنن بعٌنً وسمعً، وإن معن اٌدي وبصري"
فؤتٌَِا  [، أي:"ٙٔ}فَؤْتٌَِا فِْرَعْوَن فَمُواَل إِنَّا َرُسوُل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 

 .(٘)فرعون فموال له: إنا مرَسبلن إلٌن وإلى لومن من رب العالمٌن"
 .(ٙ)أي : كل منا رسول هللا إلٌن" لال ابن كثٌر:" 
نمة من صوؾ ما ٌجاوز لال ابن عباس:" لمد دخل موسى على فرعون وعلٌه زرما 

ٌدٌها مرفمه، فاستإذن على فرعون، فمال: أدخلوه. فدخل، فمال: إن إلهً أرسلنً إلٌن. فمال: 
 .(2)للموم حوله ما علمت لكم من إله ؼٌري. لال: خذوه"

أن اترن بنً إسرابٌل؛  [، أي:"2ٔلوله تعالى:}أَْن أَْرِسْل َمعَنَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]الشعراء :  
 .(1)لٌذهبوا معنا"
 .(5)لال الزجاج:" معناه: إنا رسالة رب العالمٌن، أي: ذوو رسالة رب العالمٌن" 
أي : أطلمهم من إسارن ولبضتن ولهرن وتعذٌبن ، فإنهم عباد هللا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)المإمنون ، وحزبه المخلصون ، وهم معن فً العذاب المهٌن "
ابن عباس:" لال: فرعون لموسى وهارون، ما ترٌدان؟ وذكره المتٌل، فاعتذر بما لال  

 .(ٔٔ)سمعت. فمال: أرٌد أن تإمن باهلل عز وجل، وأن ترسل معً بنً إسرابٌل"
 [:2ٔ-ٓٔفوابد اآلٌات:]

 إثبات صفة الكبلم هلل تعالى بندابه موسى علٌه السبلم. -ٔ
 ى األمر الصعب وال ٌمدح فً اإلٌمان وال فً التوكل.ال بؤس بإبداء التخوؾ عند األلدام عل -ٕ
 مشروعٌة طلب العون والمساعدة من المسبولٌن إذا كلفوا المرء بما ٌصعب. -ٖ
 

 المرآن
َت ِمَن ( َوفَعَْلَت فَْعلَتََن الَّتًِ فَعَْلَت َوأَنْ 8ٔ}لَاَل أَلَْم نَُربَِّن فٌِنَا َوِلًٌدا َولَبِثَْت فٌِنَا ِمْن ُعُمِرَن ِسنٌَِن )

 [9ٔ - 8ٔ({ ]الشعراء : 9ٔاْلَكافِِرٌَن )
 التفسٌر:

                                                           

 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٖ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖٕ٘/1(:صٖ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٕ٘/1(:صٗ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1٘/ٗمعانً المرآن: (5)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٕ٘/1(:صٙ٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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: ألم نَُربِّن فً منازلنا صؽًٌرا، ومكثت فً رعاٌتنا سنٌن من -ممتنًا علٌه-لال فرعون لموسى 
ُعُمرن وارتكبت جناٌةً بمتلن رجبل من لومً حٌن ضربته ودفعته، وأنت من الجاحدٌن نعمتً 

 المنكرٌن ربوبٌتً؟
ممتنًا -[، أي:" لال فرعون لموسى 1ٔتعالى:}لَاَل أَلَْم نَُربَِّن فٌِنَا َوِلًٌدا{ ]الشعراء : لوله  
 .(ٔ): ألم نَُربِّن فً منازلنا صؽًٌرا"-علٌه

لال الطبري: فً الكبلم محذوؾ، تمدٌره:" فؤتٌا فرعون فؤبلؽاه رسالة ربهما إلٌه، فمال  
 .(ٕ)فرعون: ألم نربن فٌنا ٌا موسى ولٌدا.."

 .(ٖ)أي : أما أنت الذي ربٌناه فٌنا ، وفً بٌتنا وعلى فراشنا وؼذٌناه" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ومكثت فً رعاٌتنا 1ٔلوله تعالى:}َولَبِثَْت فٌِنَا ِمْن ُعُمِرَن ِسنٌَِن{ ]الشعراء :  

 .(ٗ)سنٌن من ُعُمرن"
 .(٘)المبط"لال الطبري: " وذلن مكثه عنده لبل لتل المتٌل الذي لتله من  
 .(ٙ)أي وأنعمنا علٌه مدة من السنٌن" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وارتكبت جناٌةً بمتلن 5ٔلوله تعالى:}َوفَعَْلَت فَْعلَتََن الَّتًِ فَعَْلَت{ ]الشعراء :  

 .(2)رجبل من لومً حٌن ضربته ودفعته"
 .(1)لال مجاهد:" لتل النفس" 
 .(5)لتل من المبط" لال الطبري: " ٌعنً: لتله النفس التً 
 .(ٓٔ)ثم بعد هذا لابلت ذلن اإلحسان بتلن الفعلة، أن لتلت منا رجبل" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)لال الصابونً:" والتعبٌُر بالفعلة لتهوٌل الوالعة وتعظٌم األمر، ومراُده لتل المبطً" 
 .(ٕٔ)-بكسر الفاء  -« فعلتن»ولرأ الشعبً  

ألنه ٌرٌد لتلت النفس لتلتن على مذهب المرة  والفتح أجود وأكثرهلال الزجاج:"
الواحدة، ولرأ الشعبً على معنى: ولتلت المتلة التً عرفتها، ألنه لتله بوكزة، ٌمال: جلست 

 .(ٖٔ)بالكسر ترٌد هٌبة الجلوس" -جلسة ترٌد مرة واحدة، وجلست جلسة 
نت من الجاحدٌن نعمتً [، أي:" وأ5ٔلوله تعالى:}َوأَْنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ]الشعراء :  

 .(ٗٔ)المنكرٌن ربوبٌتً؟"
 .(٘ٔ)وجحدت نعمتنا علٌن" لال ابن كثٌر:" 
الكفر واعترؾ بؤن فعله ذلن جهل، فمال: }لال فعلتها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" نفى موسى  

 .(ٙٔ)إذا وأنا من الضالٌن{، أي: من الجاهلٌن"
 [، وجهان:5ٔاْلَكافِِرٌَن{ ]الشعراء : وفً لوله تعالى:}َوأَْنَت ِمَن  

                                                           

 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٙ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .1ٙ/ٗعانً المرآن:م(ٖٔ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .1ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٙٔ)
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، (ٔ)، وهو لول الحسنمن الكافرٌن بالهن، كنت معنا على دٌننا الذي تعٌبأحدهما : أي: 
 .(ٕ)والسدي
 .(ٖ)ٌعنً: على دٌننا هذا الذي تعٌب" لال السدي:" 

، ودمحم (٘)، وابن زٌد(ٗ)الثانً : من الكافرٌن إلحسانً إلٌن وفضلً علٌن. وهذا لول ابن عباس
 .(ٙ)بن إسحاق
 .(2)ٌمول: كافرا للنعمة، ألن فرعون لم ٌكن ٌعلم ما الكفر" لال ابن عباس:" 
 .(1)لال ٌحٌى:" لنعمتنا، أي: إنا ربٌنان" 
ربٌنان فٌنا ولٌدا، فهذا الذي كافؤتنا أن لتلت منا نفسا، وكفرت  لال ابن زٌد:" 
 .(5)نعمتنا!"
ه ابن زٌد أشبه بتؤوٌل اآلٌة، ألن فرعون لم ٌكن ممرا وهذا المول الذي لال لال الطبري:" 

هلل بالربوبٌة وإنما كان ٌزعم أنه هو الرب، فؽٌر جابز أن ٌمول لموسى إن كان موسى كان عنده 
على دٌنه ٌوم لتل المتٌل على ما لاله السدي: فعلت الفعلة وأنت من الكافرٌن، اإلٌمان عنده: هو 

، إال أن ٌمول لابل: إنما أراد: وأنت من الكافرٌن ٌومبذ ٌا دٌنه الذي كان علٌه موسى عنده
موسى، على لولن الٌوم، فٌكون ذلن وجها ٌتوجه. فتؤوٌل الكبلم إذن: ولتلت الذي لتلت منا 
وأنت من الكافرٌن نعمتنا علٌن، وإحساننا إلٌن فً لتلن إٌاه. ولد لٌل: معنى ذلن: وأنت اآلن 

 .(ٓٔ)ٌتً إٌان"من الكافرٌن لنعمتً علٌن، وترب
لال دمحم بن إسحاق:" فلما ولؾ على فرعون لال إنً رسول رب العالمٌن فعرفه فرعون  

لال: }ألم نربن فٌنا ولٌدا ولبثت فٌنا من عمرن سنٌن وفعلت فعلتن التً فعلت وأنت من 
الكافرٌن{، أي: إلحسانً إلٌن وفضلً علٌن، ولم تشكر نعمتً وال صنٌعً، ثم لتلت رجبل من 

 .(ٔٔ)شٌعتً"
 

 المرآن
الٌَِّن ) ا ِخْفتُُكْم فََوَهَب ِلً َربًِّ ُحْكًما َوَجعَلَنًِ ٕٓ}لَاَل فَعَْلتَُها إِذًا َوأَنَا ِمَن الضَّ ( فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ

ًَّ أَْن َعبَّْدَت بَنًِ إِْسَرائٌَِل )ِٕٔمَن اْلُمْرَسِلٌَن )  - ٕٓالشعراء : ({ ]ٕٕ( َوتِْلَن نِْعَمةٌ تَُمنَُّها َعلَ
ٕٕ] 

 التفسٌر:
لال موسى مجٌبًا لفرعون: فعلُت ما ذكرَت لبل أن ٌوحً هللا إلً، وٌبعثنً رسوال فخرجت من 

ا إلى  ا خفت أن تمتلونً بما فعلُت من ؼٌر َعْمد، فوهب لً ربً تفضبل « مدٌن»بٌنكم فارًّ ، لمَّ
، ولد منه النبوة والعلم، وجعلنً من المرسلٌن. أو تلن التربٌة ف ًَّ ً بٌتن تَعُدُّها نعمة منن عل

 .(ٕٔ)جعلت بنً إسرابٌل عبًٌدا تذبح أبناءهم وتستبمً نساءهم للخدمة واالمتهان؟"

                                                           

 .ٖٖٙ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖٓٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕ٘ٗ/1(:صٕٙ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٗ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .55ٗ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٖٓٗ/5ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:صٕٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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الٌَِّن{ ]الشعراء :   [، أي:" لال موسى مجٌبًا ٕٓلوله تعالى:}لَاَل فَعَْلتَُها إِذًا َوأَنَا ِمَن الضَّ
 .(ٔ)، وٌبعثنً رسوال"لفرعون: فعلُت ما ذكرَت لبل أن ٌوحً هللا إلً

لال السمعانً:" أي: فعلت ما فعلت حٌنبذ }وأنا من الضالٌن{ أي: من الجاهلٌن. ولٌل:  
 .(ٕ)من الناسٌن"
ًّ وٌنعم لال ابن كثٌر:"  الٌَِّن { أي : لبل أن ٌوحى إل أي : فً تلن الحال ، } َوأَنَا ِمَن الضَّ

ًَّ بالرسالة والنبوة " هللا عل
(ٖ). 

الطبري:" لال موسى لفرعون: لتلت تلن النفس التً لتلت إذن وأنا من الجاهلٌن لال  
لبل أن ٌؤتٌنً من هللا وحً بتحرٌم لتله علً، والعرب تضع من الضبلل موضع الجهل، والجهل 

 .(ٗ)موضع الضبلل، فتمول: لد جهل فبلن الطرٌك وضل الطرٌك، بمعنى واحد"
 .(٘)ا من الضالٌن{، ٌمول: وأنا من الجاهلٌن"عن ابن عباس: "}لال فعلتها إذا وأن 
 .(ٙ)عن مجاهد: "}وأنا من الضالٌن{، لال: من الجاهلٌن" 
لبل أن ٌؤتٌنً من هللا شًء كان لتلً إٌاه ضبللة خطؤ. لال: والضبللة  لال ابن زٌد:" 

 .(2)ههنا الخطؤ، لم ٌمل ضبلله فٌما بٌنه وبٌن هللا"
فمال موسى: لم أكفر، ولكن فعلتها وأنا من الضالٌن. وفً حرؾ ابن  لال الضحان:" 
 .(1)«"فعلتها إذا وأنا من الجاهلٌن»مسعود: 
 .(5)أي خطؤ ال أرٌد ذلن" ولال دمحم بن إسحاق:" 

ا ِخْفتُُكْم{ ]الشعراء :    ا إلى ٕٔلوله تعالى:}فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ [، أي:" فخرجت من بٌنكم فارًّ
ا خفت أن تمتلونً بما فعلُت من ؼٌر َعْمد" «مدٌن» لمَّ

(ٔٓ). 
لال الطبري:" }ففررت منكم{، معشر المؤل من لوم فرعون }لما خفتكم{ أن تمتلونً  

 .(ٔٔ)بمتلً المتٌل منكم"
[، أي:" فوهب ٕٔلوله تعالى:}فََوَهَب ِلً َربًِّ ُحْكًما َوَجعَلَنًِ ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الشعراء :  
 .(ٕٔ)فضبل منه النبوة والعلم، وجعلنً من المرسلٌن"لً ربً ت
لال الطبري:" ٌمول: فوهب لً ربً نبوة وهً الحكم، وألحمنً بعداد من أرسله إلى  

 .(ٖٔ)خلمه، مبلؽا عنه رسالته إلٌهم بإرساله إٌاي إلٌن ٌا فرعون"
ٌن ، فإن أي : الحال األول انفصل وجاء أمر آخر ، فمد أرسلنً هللا إل لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)أطعته َسلمت ، وإن خالفته َعطبت"
ًَّ أَْن َعبَّْدَت بَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]الشعراء :   [، أي:" أو ٕٕلوله تعالى:}َوتِْلَن نِْعَمةٌ تَُمنَُّها َعلَ

، ولد جعلت بنً إسرابٌل عبًٌدا تذبح أبناءهم وتستبمً  ًَّ تلن التربٌة فً بٌتن تَعُدُّها نعمة منن عل
 .(٘ٔ)للخدمة واالمتهان؟"نساءهم 

                                                           

 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕ٘٘/1(:صٙٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/5ٔ:تفسٌر الطبري (ٔٔ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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لال الطبري: ٌمول:" وتلن نعمة تمنها علً أن عبدت بنً إسرابٌل وتركتنً، فلم  
 .(ٔ)تستعبدنً"
ٌْتنً ممابل ما أسؤَت إلى بنً إسرابٌل ،  لال ابن كثٌر:"  أي : وما أحسنت إلً وربَّ

إلى رجل واحد  فجعلتهم عبٌدا وخدما ، تصرفهم فً أعمالن ومشاق رعٌتن ، أفٌََفً إحسانن
 .(ٕ)منهم بما أسؤَت إلى مجموعهم ؟ أي : لٌس ما ذكرتَه شٌبا بالنسبة إلى ما فعلَت بهم"

« أو تلن نعمة تمنها»لال األخفش:" }وتلن نعمة تمنها علً{ فٌمال هذا استفهام كؤنه لال  
 .(ٖ)ثم فسر فمال }أن عبدت بنً إسرابٌل{ وجعله بدال من النعمة"

أخرجه المفسرون على جهة اإلنكار أن تكون تلن نعمة، كؤنه لال: فؤٌة  لال الزجاج:" 
نعمة لن علً فً أن عبدت بنً إسرابٌل. واللفظ لفظ خبر، والمعنى ٌخرج  على ما لالوا على 
أن لفظه لفظ الخبر وفٌه تبكٌت للمخاطب كؤنه لال له: هذه نعمة أن اتخذت بنً إسرابٌل عبٌدا 

لال: هذه نعمة ألنن اتخذت بنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، واللفظ ٌوجب أن موسى على جهة التبكٌت لفرعون
 .(ٗ)إسرابٌل عبٌدا ولم تتخذنً عبدا. وٌمال: عبدت الرجل، وأعبدته، اتخذته عبدا "

 .(٘)عن مجاهد: "}تمنها علً أن عبدت بنً إسرابٌل{، لال: لهرتهم واستعملتهم" 
 .(ٙ)ملت بنً إسرابٌل"لهرت وؼلبت واستع لال ابن جرٌج:" 
 .(2)ٌمول موسى لفرعون: أتمن علً أن اتخذت أنت بنً إسرابٌل عبٌدا"ولال لتادة:"  

 [:ٕٕ-1ٔفوابد اآلٌات:]
 لبح جرٌمة المتل عند كافة الناس مإمنهم وكافرهم وهو أمر فطري. -ٔ
 لعمل.جواز التذكٌر باإلحسان لمن أنكره ولكن ال على سبٌل االمتنان فإنه محبط ل - ٕ
جواز إطبلق لفظ الضبلل على الجهل كما لال تعالى }ووجدن ضاالً{ كما لال موسى }وأنا  - ٖ

 من الضالٌن{ أي الجاهلٌن لبل أن ٌعلمنً ربً.
مشروعٌة الفرار من الخوؾ إذا لم ٌكن فً البلد لضاء عادل، وإال لما جاز الهرب من وجه  -ٗ

 العدالة.
 

 المرآن
 [ٖٕ({ ]الشعراء : َٖٕربُّ اْلعَالَِمٌَن ) }لَاَل فِْرَعْوُن َوَما

 التفسٌر:
 لال فرعون لموسى: وما رب العالمٌن الذي تدَّعً أنن رسوله؟

 .(1)لال الطبري:" ٌمول: وأي شًء رب العالمٌن؟" 
 .(5)لال ابن إسحاق:" ٌستوصفه هللا الذي أرسله إلٌه أي ما إلهن هذا؟" 
كفر فرعون ، وتمرده وطؽٌانه وجحوده ، فً  ٌمول تعالى مخبًرا عن لال ابن كثٌر:" 

ٌِْري {  لوله : } َوَما َربُّ اْلعَالَِمٌَن { ؟ وذلن أنه كان ٌمول لمومه : } َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ
 -[ ، وكانوا ٌجحدون الصانع ٗ٘[ ، } فَاْستََخؾَّ لَْوَمهُ فَؤََطاُعوهُ { ]الزخرؾ : 1ٖ]المصص : 
ون أنه ال رب لهم سوى فرعون ، فلما لال له موسى : } إِنًِّ َرُسوُل َرّبِ وٌعتمد -تعالى 

[ ، لال له : وَمْن هذا الذي تزعم أنه رب العالمٌن ؼٌري ؟ هكذا ٙٗاْلعَالَِمٌَن { ]الزخرؾ : 

                                                           

 .ٕٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .12-1ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص2ٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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ا لَاَل فََمْن َربُُّكمَ »} فسره علماء السلؾ وأبمة الخلؾ ، حتى لال السدي : هذه اآلٌة كموله تعالى : 
ٍء َخْلمَهُ ثُمَّ َهَدى { ]طه :  ًْ  .(ٔ)[«ٓ٘،  5ٌَٗا ُموَسى * لَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َش

ثم لال ابن كثٌر:" ومن زعم من أهل المنطك وؼٌرهم ؛ أن هذا سإال عن الماهٌة ، فمد 
بالكلٌة فٌما ٌظهر ، ؼلط ؛ فإنه لم ٌكن ممًرا بالصانع حتى ٌسؤل عن الماهٌة ، بل كان جاحًدا له 

 .(ٕ)وإن كانت الحجج والبراهٌن لد لامت علٌه"
 

 المرآن
ٌْنَُهَما إِْن ُكْنتُْم ُمولِنٌَِن )  [ٕٗ({ ]الشعراء : ٕٗ}لَاَل َربُّ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَ

 التفسٌر:
 آِمنوا.لال موسى: هو مالن ومدبر السموات واألرض وما بٌنهما، إن كنتم مولنٌن بذلن، ف

ٌْنَُهَما{ ]الشعراء :   [، أي:" لال ٕٗلوله تعالى:}لَاَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ
 .(ٖ)موسى: هو مالن ومدبر السموات واألرض وما بٌنهما"

لال الطبري:" }لال{ موسى هو }رب السماوات واألرض{ ومالكهن، ومالن ما بٌن  
 .(ٗ)السموات واألرض من شًء"

ابن كثٌر:" أي : خالك جمٌع ذلن ومالكه ، والمتصرؾ فٌه وإلهه ، ال شرٌن له ، لال 
هو هللا الذي خلك األشٌاء كلها ، العالم العلوي وما فٌه من الكواكب الثوابت والسٌارات النٌرات 
، والعالم السفلً وما فٌه من بحار ولفار ، وجبال وأشجار ، وحٌوان ونبات وثمار ، وما بٌن 

 .(٘)الهواء والطٌور ، وما ٌحتوي علٌه الجو ، الجمٌع عبٌد له خاضعون ذلٌلون"ذلن من 
: أي: الذي خلك العالم العلوي والسفلً، ودبره بؤنواع التدبٌر، ورباه  لال السعدي:"

بؤنواع التربٌة. ومن جملة ذلن، أنتم أٌها المخاطبون، فكٌؾ تنكرون خالك المخلولات، وفاطر 
 .(ٙ)األرض والسماوات"

بما خلك مما  -جل وعز  -بما هو دلٌل على هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" فؤجابه موسى  
 .(2)ٌعجز المخلولون عن أن ٌؤتوا بمثله"

 .(1)لال ابن عباس:" فلم ٌزده إال رؼما" 
 .(5)فآِمنوا"[، أي:" إن كنتم مولنٌن بذلن، ٕٗلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم ُمولِنٌَِن{ ]الشعراء :  
لال الطبري:" ٌمول: إن كنتم مولنٌن أن ما تعاٌنونه كما تعاٌنونه، فكذلن فؤٌمنوا أن ربنا  

 .(ٓٔ)هو رب السموات واألرض وما بٌنهما"
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" أي : إن كانت لكم للوب مولنة ، وأبصار نافذة "

معناه: إن كان ٌرجى منكم اإلٌمان الذي ٌإدى إلٌه النظر الصحٌح  لال الزمخشري:" 
نفعكم هذا الجواب، وإال لم ٌنفع. أو إن كنتم مولنٌن بشًء لط فهذا أولى ما تولنون به، لظهوره 

 .(ٕٔ)وإنارة دلٌله"
 

                                                           

 .2ٕ٘ٙ/1(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه عنه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .12/ٗمعانً المرآن: (2)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص2٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
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 المرآن
 [ٕ٘({ ]الشعراء : ٕ٘}لَاَل ِلَمْن َحْولَهُ أاََل تَْستَِمعُوَن )

 التفسٌر:
 فرعون لمن حوله ِمن أشراؾ لومه: أال تسمعون ممالة موسى العجٌبة بوجود رب سواي؟لال 

لال الطبري:" لال فرعون لمن حوله من لومه: أال تستمعون لما ٌمول موسى، فؤخبر  
موسى علٌه السبلم الموم بالحواب عن مسؤلة فرعون إٌاه ولٌله له )وما رب العالمٌن( لٌفهم بذلن 

لفرعون، وجوابه إٌاه عما سؤله، إذ لال لهم فرعون }أال تستمعون{ إلى لول  لوم فرعون ممالته
 .(ٔ)موسى"
لال الزجاج:" فتحٌر فرعون ولم ٌردد جوابا ٌنمض به هذا المول، فمال لمن حوله: }أال  
 .(ٕ)تستمعون{"

لال ابن كثٌر:" التفت فرعون إلى َمْن حوله من َملَبه ورإساء دولته لاببل لهم ، على 
ٌل التهكم واالستهزاء والتكذٌب لموسى فٌما لاله : } أاَل تَْستَِمعُوَن { أي : أال تعجبون مما سب

 .(ٖ)ٌمول هذا فً زعمه : أن لكم إلها ؼٌري ؟"
 .(ٗ)لال ابن إسحاق:" أي: إنكارا لما لال أن لٌس إلها ؼٌري" 
كان حوله أشراؾ لومه، لٌل: كانوا خمسمابة رجل علٌهم األساور  لال الزمخشري:" 

 .(٘)وكانت الملون خاصة"
 

 المرآن
ِلٌَن )  [ٕٙ({ ]الشعراء : ٕٙ}لَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكُم اْْلَوَّ

 التفسٌر:
لال موسى: الرب الذي أدعوكم إلٌه هو الذي خلمكم وخلك آباءكم األولٌن، فكٌؾ تعبدون َمن هو 

 مخلوق مثلكم، وله آباء لد فنوا كآبابكم؟
لال الطبري:" فمال لهم الذي دعوته إلٌه وإلى عبادته }ربكم{ الذي خلمكم }ورب آبابكم  
 .(ٙ)األولٌن{"
 .(2)لال ابن إسحاق:" أي: وخلك آبابكم األولٌن وخلمكم، من آبابكم" 

 .(1)كانوا لبل فرعون وزمانه "لال ابن كثٌر:" أي : خالمكم وخالك آبابكم األولٌن، الذي 
"(1). 

لد عمم أوال، ثم خصص من العام للبٌان أنفسهم وآباءهم. ألن ألرب  لال الزمخشري:" 
المنظور فٌه من العالل نفسه ومن ولد منه، وما شاهد وعاٌن من الدالبل على الصانع، والنالل 

 .(5)من هٌبة إلى هٌبة وحال إلى حال من ولت مٌبلده إلى ولت وفاته"
 

 المرآن
ٌُْكْم لََمْجنُوٌن )  [7ٕ({ ]الشعراء : 7ٕ}لَاَل إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَ

 التفسٌر:

                                                           

 .ٖٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .12/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص2ٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٓ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٖٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕ٘ٙ/1(:ص22٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٓ/ٖالكشاؾ: (5)
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لال فرعون لخاصته ٌستثٌر ؼضبهم؛ لتكذٌب موسى إٌاه: إن رسولكم الذي أرسل إلٌكم لمجنون، 
 ٌتكلم كبلًما ال ٌُْعمَل!

 .(ٔ)عمل فً دعواه أن ثّم ربا ؼٌري"لال ابن كثٌر:" لال فرعون لمومه: لٌس لرسولكم 
لال الطبري:" ٌمول: إن رسولكم هذا الذي ٌزعم أنه أرسل إلٌكم لمؽلوب على عمله،  

ألنه ٌمول لوال ال نعرفه وال نفهمه، وإنما لال ذلن ونسب موسى عدو هللا إلى الجنة، ألنه كان 
سى باطل لٌست له حمٌمة، فمال عنده وعند لومه أنه ال رب ؼٌره ٌعبد، وأن الذي ٌدعوه إلٌه مو

موسى عند ذلن محتجا علٌهم، ومعرفهم ربهم بصفته وأدلته، إذ كان عند لوم فرعون أن الذي 
ٌعرفونه ربا لهم فً ذلن الولت هو فرعون، وأن الذي ٌعرفونه آلبابهم أربابا ملون أخر، كانوا 

ى ٌفهمونه وال ٌعملونه، لبل فرعون، لد مضوا فلم ٌكن عندهم أن موسى أخبرهم بشًء له معن
 .(ٕ)ولذلن لال لهم فرعون: إنه مجنون، ألن كبلمه كان عندهم كبلما ال ٌعملون معناه"

لال فرعون معاندا للحك، لادحا بمن جاء به: }إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل  لال السعدي:"
ٌُْكْم لََمْجنُوٌن{ حٌث لال خبلؾ ما نحن علٌه، وخالفنا فٌما ذ هبنا إلٌه، فالعمل عنده وأهل العمل، إِلَ

من زعموا أنهم لم ٌخلموا، أو أن السماوات واألرض، ما زالتا موجودتٌن من ؼٌر موجد وأنهم، 
بؤنفسهم، خلموا من ؼٌر خالك، والعمل عنده، أن ٌعبد المخلوق النالص، من جمٌع الوجوه، 

، والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، والجنون عنده، أن ٌثبت الرب الخالك للعالم العلوي والسفلً
وٌدعو إلى عبادته، وزٌن لمومه هذا المول، وكانوا سفهاء األحبلم، خفٌفً العمول }فَاْستََخؾَّ 

 .(ٖ)لَْوَمهُ فَؤََطاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا لَْوًما فَاِسِمٌَن{"
 .(ٗ) ، بفتح الهمزة«الذي أرسل إلٌكم» ولرئ:  
 

 المرآن
ٌْنَُهَما إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُوَن )}لَاَل َربُّ   [8ٕ({ ]الشعراء : 8ٕاْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَ
 التفسٌر:

لال موسى: رب المشرق والمؽرب وما بٌنهما وما ٌكون فٌهما من نور وظلمة، وهذا ٌستوجب 
 اإلٌمان به وحده إن كنتم من أهل العمل والتدبر!

ٌْنَُهَما{ ]الشعراء : لوله تعالى:}لَاَل َربُّ اْلمَ   [، أي:" لال موسى: 1ْٕشِرِق َواْلَمْؽِرِب َوَما بَ
 (٘)رب المشرق والمؽرب وما بٌنهما وما ٌكون فٌهما من نور وظلمة"

لال الطبري:" معناه: الذي أدعوكم وفرعون إلى عبادته رب المشرق والمؽرب وما  
ًء ال إلى عبادة ملون مصر الذٌن بٌنهما ٌعنً ملن مشرق الشمس ومؽربها، وما بٌنهما من ش

 .(ٙ)كانوا ملوكها لبل فرعون آلبابكم فمضوا، وال إلى عبادة فرعون الذي هو ملكها"
أي : }لال{ موسى ألولبن الذٌن أوعز إلٌهم فرعون ما أوعز من  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَهُ  َما إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُوَن { أي : هو الشبهة، فؤجاب موسى بموله : } َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب َوَما بَ
الذي جعل المشرق مشرلًا تطلع منه الكواكب ، والمؽرب مؽربًا تؽرب فٌه الكواكب ، ثوابتها 
وسٌاراتها ، مع هذا النظام الذي َسّخرها فٌه ولّدرها ، فإن كان هذا الذي ٌزعم أنه ربكم وإلهكم 

ا ، والمؽرب مشرلًا ، كما أخبر تعالى عن } الَِّذي صادلًا فلٌعكس األمر ، ولٌجعل المشرق مؽربً 
ًَ الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت لَالَ  ُ اْلُمْلَن إِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ أَنَا أُْحًٌِ  َحاجَّ إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

                                                           

 .]بتصرؾ ٌسٌط[5ٖٔ-1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٖٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٖٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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َ ٌَؤْتًِ بِالشَّْمِس مِ  ُ َوأُِمٌُت لَاَل إِْبَراِهٌُم فَإِنَّ َّللاَّ َن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْؽِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر َوَّللاَّ
 .(ٔ)["1ٕ٘ال ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن { ]البمرة : 

خصص المشرق والمؽرب، ألن طلوع الشمس من أحد الخافمٌن  لال الزمخشري:" 
مستو من أظهر ما استدل به  وؼروبها فً اآلخر على تمدٌر مستمٌم فً فصول السنة وحساب

ولظهوره انتمل إلى االحتجاج به خلٌل هللا، عن االحتجاج باإلحٌاء واإلماتة على نمروذ بن 
 .(ٕ)كنعان، فبهت الذي كفر"

 .(ٖ)«رب المشارق والمؽارب»ولرئ:  
وحده إن [، أي:" وهذا ٌستوجب اإلٌمان به 1ٕلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُوَن{ ]الشعراء :  

 .(ٗ)كنتم من أهل العمل والتدبر!"
لال ابن إسحاق:" أي: خالك المشرق والمؽرب، }وما بٌنهما{، أي: خالك ما بٌنهما من  
 .(٘)الخلك"
لال الطبري:" ٌمول: إن كان لكم عمول تعملون بها ما ٌمال لكم، وتفهمون بها ما  

الذي علموا أنه الحك الواضح، إذ كان تسمعون مما ٌعٌن لكم؛ فلما أخبرهم علٌه السبلم باألمر 
فرعون ومن لبله من ملون مصر لم ٌجاوز ملكهم عرٌش مصر، وتبٌن لفرعون ومن حوله من 

 .(ٙ)لومه أن الذي ٌدعوهم موسى إلى عبادته، هو الملن الذي ٌملن الملون"
من  فمد أدٌت لكم من البٌان والتبٌٌن، ما ٌفهمه كل من له أدنى مسكة لال السعدي:أي:"

عمل، فما بالكم تتجاهلون فٌما أخاطبكم به؟ وفٌه إٌماء وتنبٌه إلى أن الذي رمٌتم به موسى من 
الجنون، أنه داإكم فرمٌتم أزكى الخلك عمبل وأكملهم علما، بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانٌن، 
إذا حٌث ذهبت عمولكم إلنكار أظهر الموجودات، خالك األرض والسماوات وما بٌنهما، ف

جحدتموه، فؤي شًء تثبتون؟ وإذا جهلتموه، فؤي شًء تعلمون؟ وإذا لم تإمنوا به وبآٌاته، فبؤي 
تإمنون؟ تاهلل، إن المجانٌن الذٌن بمنزلة البهابم، أعمل منكم، وإن األنعام  -بعد هللا وآٌاته  -شًء 

 .(2)السارحة، أهدى منكم"
 .(1)عن ابن زٌد:" }تعملون{: ٌتفكرون" 
فإن للت: كٌؾ لال أوال إن كنتم مولنٌن وآخرا إن كنتم تعملون؟ للت:  مخشري:"لال الز 

فً العناد وللة اإلصؽاء إلى عرض الحجج خاشن  (5)الٌن أوال، فلما رأى منهم شدة الشكٌمة 
 .(ٓٔ)وعارض: إن رسولكم لمجنون، بموله: إن كنتم تعملون"

 
 المرآن

ٌِْري   [9ٕ({ ]الشعراء : 9َْٕلَْجعَلَنََّن ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن )}لَاَل لَئِِن اتََّخْذَت إِلًَها َغ
 التفسٌر:

 لال فرعون لموسى مهدًدا له: لبن اتخذت إلًها ؼٌري ألسجننن مع َمن سجنت.
لال الطبري:" لال فرعون حٌنبذ استكبارا عن الحك، وتمادٌا فً الؽً لموسى: لبن  

 .(ٔ)من أهله" . سواي ألسجننن مع من فً السجن(ٔٔ)ألررت بمعبود"
                                                           

 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٖٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .2٘2ٕ/1(:ص25٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٓ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .2٘2ٕ/1(:ص25٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .الشكٌمة، فً الصحاح: فبلن شدٌد الشكٌمة، إذا كان شدٌد النفس أنفا أبٌا(5)
 .1ٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2٘2ٕ/1(:ص1ٓ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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لال ابن إسحاق:" أي: إن ألمت على هذا أن تعبد ؼٌري، وتترن عبادتً ألجعلنن من  
 .(ٕ)المسجونٌن"
لما ُؼلب فرعون وانمطعت حجته ، عدل إلى استعمال جاهه ولوته  لال ابن كثٌر:" 

 تعالى عنه :  وسلطانه ، واعتمد أن ذلن نافع له ونافذ فً موسى ، علٌه السبلم ، فمال ما أخبر هللا
ٌِْري ألْجعَلَنََّن ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن{.. لما لامت على فرعون الحجة بالبٌان  } لَاَل لَبِِن اتََّخْذَت إِلًَها َؼ

 .(ٖ)والعمل ، عدل إلى أن ٌمهر موسى بٌده وسلطانه ، وظن أنه لٌس وراء هذا الممام ممال"
أنه لد طمع فً إضبلل موسى، وأن ال ٌتخذ إلها  -لبحه هللا  -زعم  لال السعدي: "

 .(ٗ)ؼٌره، وإال فمد تمرر أنه هو ومن معه، على بصٌرة من أمرهم"
فإن للت: ألم ٌكن: ألسجننن، أخصر من: }ألجعلنن من المسجونٌن{،  لال الزمخشري:" 

 ومإدٌا مإداه؟ 
معناه: ألجعلنن واحدا ممن عرفت  للت: أما أخصر فنعم. وأما مإد مإداه فبل، ألن

حالهم فً سجونى. وكان من عادته أن ٌؤخذ من ٌرٌد سجنه فٌطرحه فً هوة ذاهبة فً األرض 
 .(٘)بعٌدة العمك فردا ال ٌبصر فٌها وال ٌسمع، فكان ذلن أشد من المتل وأشد"

 
 المرآن

ٍء ُمبٌٍِن ) ًْ  [ٖٓ({ ]الشعراء : ٖٓ}لَاَل أََولَْو ِجئْتَُن بَِش
 التفسٌر:

 لال موسى: أتجعلنً من المسجونٌن، ولو جبتن ببرهان لاطع ٌتبٌن منه صدلً؟
لال الطبري: "لال موسى لفرعون لما عرفه ربه، وأنه رب المشرق والمؽرب، ودعاه  

إلى عبادته وإخبلص األلوهة له: أتجعلنً من المسجونٌن }أولو جبتن بشًء مبٌن{ ٌبٌن لن 
وحمٌمة ما أدعون إلٌه؟ وإنما لال ذلن له، ألن من أخبلق الناس صدق ما ألول ٌا فرعون 

 .(ٙ)السكون لئلنصاؾ، واإلجابة إلى الحك بعد البٌان"
 .(2)أي : ببرهان لاطع واضح " لال ابن كثٌر:" 

 .(1)أي: آٌة ظاهرة جلٌة، على صحة ما جبت به، من خوارق العادات" لال السعدي: "
 .(5)تعرؾ به صدلً وكذبن وحمً وباطلن"لال ابن إسحاق:" أي: بؤمر  
فً لوله: }أولو جبتن{: واو الحال، دخلت علٌها همزة « الواو» لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)االستفهام. معناه: أتفعل بى ذلن ولو جبتن بشًء مبٌن، أى: جابٌا بالمعجزة"
 

 المرآن
اِدلٌَِن )  [ٖٔ:  ({ ]الشعراءٖٔ}لَاَل فَؤِْت بِِه إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

 التفسٌر:
 لال فرعون: فؤت به إن كنت من الصادلٌن فً دعوان.

                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘2ٕ/1(:ص1ٓ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٖٓ-1ٖٓ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٓ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .2٘2ٕ/1(:ص1ٖ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
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لال الطبري: " لال له فرعون: فؤت بالشًء المبٌن حمٌمة ما تمول، فإنا لن نسجنن حٌنبذ  
 .(ٔ)إن اتخذت إلها ؼٌري، إن كنت محما فٌما تمول، وصادلا فٌما تصؾ وتخبر"

بآٌة فؤت بها }إن كنت من الصادلٌن{ لال السدي:" ثم لال له فرعون: إن كنت جبت  
 .(ٕ)وذلن بعد ما لال: هللا من الكبلم ما ذكر هللا لال: له موسى: }أولو جبتن بشًء مبٌن{"

لمد دخل موسى على فرعون وعلٌه زرمانمة من صوؾ ما تجاوز  لال ابن عباس:" 
ً إلٌن. فمال: للمؤل مرفمٌه، لال: فاستإذن على فرعون فمال: أدخلوه فدخل فمال: إن إلهً أرسلن

حوله ما علمت لكم من إله ؼٌري. لال: خذوه. لال: إنً لد جبتن بآٌة، لال :}فؤت به إن كنت من 
 .(ٖ)"{الصادلٌن
فً لوله }إن كنت من الصادلٌن{: أنه ال ٌؤتى بالمعجزة إال الصادق  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)فً دعواه، ألن المعجزة تصدٌك من هللا لمدعً النبوة، والحكٌم ال ٌصدق الكاذب"
 [:ٖٔ-ٖٕفوابد اآلٌات:]

تمرٌر الربوبٌة الممتضٌة لؤللوهٌة من طرٌك هذا الحوار لٌسمع ذلن المشركون، ولٌعلموا  -ٔ
 لون بالشرن والكفر وأنهم ضالون.أنهم مسبو

 .(٘)سنة أهل الباطل أنهم ٌفجرون فً الخصومة وفً الحدٌث "وإذا خاصم فجر" -ٕ
 أهل الكبر والعلو فً األرض إذا أعٌتهم الحجج لجؤوا إلى التهدٌد والوعٌد واستخدام الموة. -ٖ
 

 المرآن
ًَ ثُْعبَاٌن ُمبٌٌِن ) ٌَْضاُء ِللنَّاِظِرٌَن )( ٕٖ}فَؤَْلمَى َعَصاهُ فَِإَذا ِه ًَ بَ ({ ]الشعراء َٖٖونََزَع ٌََدهُ فَِإَذا ِه

 :ٖٕ - ٖٖ] 
 التفسٌر:

فؤلمى موسى عصاه فتحولت ثعبانًا حمٌمًٌا، لٌس تموًٌها كما ٌفعل السحرة، وأخرج ٌده ِمن جٌبه 
 فإذا هً بٌضاء كالثلج من ؼٌر برص، تَْبَهر الناظرٌن.

 .(ٙ)"فؤلمى موسى عصاه أي:"، [ٕٖهُ{ ]الشعراء : }فَؤَْلمَى َعَصالوله تعالى: 
 .(2)كان عصا موسى من عوسج فمط" لال سعٌد بن جبٌر:" 
من عوسج ولم ٌسخر العوسج  -علٌه الصبلة والسبلم-الحكم: "كانت عصى موسى لال  
 .(1)ألحد بعده"
ًَ ثُْعبَاٌن ُمبٌٌِن{ ]الشعراء :   ثعبانًا حمٌمًٌا، لٌس  [، أي:" فتحولتٕٖلوله تعالى:}فَإَِذا ِه

 .(5)تموًٌها كما ٌفعل السحرة"
 .(ٓٔ)"ٌعنً حٌة }مبٌن{، ٌمول: تتبٌن لمن ٌراها أنها حٌة لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)عن ابن عباس :لوله: }ثعبان مبٌن{، لال: "الحٌة الذكر" 
لال ابن عباس:" فالفى عصاه فصارت ثعبانا ما بٌن لحٌٌه ما بٌن الشفك إلى  
  .(ٕٔ)األرض"

                                                           

 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘2ٕ/1(:ص1ٕ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2٘2ٕ/1(:ص1ٗ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٓ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 (.1٘( ومسلم )5ٕ٘ٗو ٖٗرواه البخاري )(٘)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 . بدون سند2٘1ٕ/1تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2٘1ٕ/1(:ص15٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2٘5ٕ/1(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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فؤلمى عصاه فتحولت حٌة عظٌمة فاؼرة فاها، مسرعة إلى فرعون،  لال ابن عباس:" 
فلما رآها فرعون أنها لاصدة إلٌه خافها فالتحم على سرٌره، واستؽاث بموسى أن ٌكفها عنه 

 .(ٔ)ففعل"
تحولت  " عن معمر، عن لتادة، }فإذا هً ثعبان مبٌن{، لال:أخرج ابن ابً حاتم بسنده  

 .(ٕ)حٌة عظٌمة ولال: ؼٌره مثل المدٌنة ولال: لتادة فؤكلت سحرهم كله"
والثعبان: الذكر من الحٌات، فاتحةً فاها، واضعة لحٌها األسفل فً  لال السدي:" 

األرض، واألعلى على سور المصر، ثم توجهت نحو فرعون لتؤخذه، فلما رأها ذُِعر منها، 
بل ذلن، وصاح: ٌا موسى، خذها وأنا مإمن بن، وأرسل معن ووثب فؤحدث، ولم ٌكن ٌُْحِدث ل

 .(ٖ)بنى إسرابٌل! فؤخذها موسى فعادت عًصا"
 .(ٗ)كان بٌن لحى الثعبان الذي من عصا موسى اثنا عشر ذراعا" لال وهب بن منبه:" 
 .(٘)[، أي:" وأخرج ٌده ِمن جٌبه"ٖٖلوله تعالى:}َونََزَع ٌََدهُ{ ]الشعراء :  
 .(ٙ)فؤخرج ٌده من جٌبه" عباس:"لال ابن  
 .(2)أي : نزع ٌده : أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فٌه" لال ابن كثٌر:" 
ٌَْضاُء ِللنَّاِظِرٌَن{ ]الشعراء :   ًَ بَ [، أي:" فإذا هً بٌضاء كالثلج ٖٖلوله تعالى:}فَإَِذا ِه

 .(1)من ؼٌر برص، تْبهر الناظرٌن"
 .(5)أي : تتؤلأل كمطعة من الممر" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)بٌضاء من ؼٌر برص" لال مجاهد:" 
وكان موسى رجبل آدم، فؤخرج ٌده، فإذا هً بٌضاء، أشد بٌاضا اللبن }من  لال السدي:" 

 .(ٔٔ)ؼٌر سوء{، لال: من ؼٌر برص، آٌةً لفرعون"
أخرج ٌده من جٌبه فرآها بٌضاء من ؼٌر سوء، ٌعنً: من ؼٌر برص  لال ابن عباس:"

 .(ٕٔ)ثم أعادها إلى كّمه، فعادت إلى لونها األول"
فؤدخل ٌده فً جٌبه فؤخرجها مثل البرق تلتمع األبصار فخروا على وجوههم،  لال ابن عباس:"

 .(ٖٔ)وأخذ موسى عصاه ثم خرج لٌس أحد من الناس إال ٌفر منه"
إسحاق:" ثم أدخل ٌده فً جٌبه فؤخرجها بٌضاء مثل الثلج ثم ردها فرجعت لال ابن  

كهٌبتها وأدخل موسى ٌده فً جٌبه فصارت عصا بٌده، ٌده بٌن شعبتٌها ومحجنها فً أسفلها كما 
كان وأخذ فرعون بطنه فكان فٌما ٌزعمون ٌمكث الخمٌس والسبت ما ٌلتمس المذهب كما كان 

 .(ٗٔ)ا زٌن له أن ٌمول: إنه لٌس له فً الناس شبٌه"ٌلتمسه الناس، وكان ذلن مم
 

 المرآن

                                                           

 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2٘1ٕ/1(:ص5ٓ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٖٔ(:ص5ٔٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2٘5ٕ-2٘1ٕ/1(:ص5ٔ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص125ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٔ/ٖٔ(:ص5ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔ/ٖٔ(:ص5ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
نفس الرلم . أعطاه المحمك ٖٖ٘ٔ/٘(:ص125ٙ، و ابن أبً حاتم)2ٔ/ٖٔ(:ص1ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)

 الخبر السابك.
 .2ٕٙٓ/1(:ص52٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٙٓ/1(:ص51٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)



ٕٔٙ 
 

( ٌُِرٌُد أَْن ٌُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِه فََماَذا تَؤُْمُروَن ٖٗ}لَاَل ِلْلَمَْلِ َحْولَهُ إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعِلٌٌم )
 [ٖ٘ - ٖٗ({ ]الشعراء : ٖ٘)

 التفسٌر:
ٌإمنوا: إن موسى لَساحر ماهر، ٌرٌد أن ٌخرجكم بسحره  لال فرعون ألشراؾ لومه خشٌة أن

 من أرضكم، فؤي شًء تشٌرون به فً شؤنه أتبع رأٌكم فٌه؟
[، أي:" لال فرعون ٖٗلوله تعالى:}لَاَل ِلْلَمئَلِ َحْولَهُ إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعِلٌٌم{ ]الشعراء :  

 .(ٔ)ألشراؾ لومه خشٌة أن ٌإمنوا: إن موسى لَساحر ماهر"
إلى التكذٌب والعناد ، فمال للمؤل حوله : } إِنَّ  -بشمابه  -فبادر فرعون  لال ابن كثٌر:" 

ج علٌهم فرعون أن هذا من لبٌل السحر ال  َهَذا لََساِحٌر َعِلٌٌم { أي : فاضل بارع فً السحر. فََروَّ
 .(ٕ)من لبٌل المعجزة "

 .(ٖ)لال المراؼً:" أي: ماهر فى فنون السحر" 
 .(ٗ)لال: لمبلبه: }إن هذا لساحر علٌم{، أي: ما ساحر أسحر منه" ن إسحاق:"لال اب 
[، أي:" ٌرٌد أن ٖ٘لوله تعالى:}ٌُِرٌُد أَْن ٌُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِه{ ]الشعراء :  

 .(٘)ٌخرجكم بسحره من أرضكم"
 .(ٙ)لال السدي:" ٌستخرجكم من أرضكم" 
ثم هٌجهم وحرضهم على مخالفته ، والكفر به. فمال } ٌُِرٌُد أَْن ٌُْخِرَجُكْم  لال ابن كثٌر:" 

ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِه فََماذَا تَؤُْمُروَن { ؟ أي : أراد أن ٌذهب بملوب الناس معه بسبب هذا ، فٌكثر 
 ًَّ فٌه ماذا أصنع أعوانه وأنصاره وأتباعه وٌؽلبكم على دولتكم ، فٌؤخذ الببلد منكم ، فؤشٌروا عل

 .(2)به ؟"
 .(1)"ٌرٌد: أرض مصر، معشر المبط السحرة لال الطبري:" 
 .(5)ٌستخرجكم من أرضكم" لال السدي:" 
[، أي:" فؤي شًء تشٌرون به فً شؤنه أتبع ٖ٘لوله تعالى:}فََماَذا تَؤُْمُروَن{ ]الشعراء :  
 .(ٓٔ)رأٌكم فٌه؟"
 .(ٔٔ)"فً أمره؟ بؤي شًء تشٌرون فٌه؟ ٌمول: فؤي شًء تؤمرون أن نفعللال الطبري:" 
وتشاوروا فً أمره ، وماذا ٌصنعون فً أمره ، وكٌؾ تكون حٌلتهم فً  لال ابن كثٌر:" 

نوره وإخماد كلمته ، وظهور كذبه وافترابهم ، وتخوفوا من معرفته أن ٌستمٌل الناس بسحره 
أرضهم والذي خافوا منه  فٌما ٌعتمدون  فٌكون ذلن سببا لظهوره علٌهم ، وإخراجه إٌاهم من

ولعوا فٌه ، كما لال تعالى:} َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا ٌَْحذَُروَن { 
 .(ٕٔ)["ٙ]المصص : 
 .(ٖٔ)دمحم بن إسحاق: "}فماذا تؤمرون{، أألتله؟"عن  
 .(ٔ)فلما أفاق وذهب، عن فرعون الروع لال للمئل حوله ماذا تؤمرون" لال ابن عباس:" 

                                                           

 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘/5تفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .2ٕٙٓ/1(:صٕٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٙٓ/1(:صٖٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص1251أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٙٔ/1(:صٗٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٖٔٙ 
 

 
 المرآن

اٍر َعِلٌٍم )ٖٙ}لَالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َواْبعَْث فًِ اْلَمَدائِِن َحاِشِرٌَن ) ({ ]الشعراء 7ٖ( ٌَؤْتُوَن بُِكّلِ َسحَّ
 :ٖٙ - ٖ7] 

 التفسٌر:
ر أمر موسى وهارون، وأرِسلْ  فً المدابن جنًدا جامعٌن للسحرة، ٌؤتون بكّلِ  لال له لومه: أّخِ

ق فً معرفته.  َمن أجاد السحر، وتفوَّ
ر أمر موسى ٖٙلوله تعالى:}لَالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ{ ]الشعراء :   [، أي:" لال له لومه: أّخِ
 .(ٕ)وهارون"
 .(ٖ)ٌمول: أخره وأخاه" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)ال تؤتنا به وال ٌمربنا" لال ابن عباس:" 
 .(٘)احبسه وأخاه" ولال لتادة:" 
ره وأخاه " لال ابن كثٌر:"  أي : أّخِ

(ٙ). 
فً كبلم العرب التؤخٌر. ٌمال منه: "أرجٌت هذا األمر"، «: اإلرجاء» لال الطبري:" 

{]سورة األحزاب:  [ تإخر، ٔ٘أرجؤته"، إذا أخرته. ومنه لول هللا تعالى: }تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ
فالهمز من كبلم بعض لبابل لٌس، ٌمولون: "أرجؤت هذا األمر"، وترن الهمز من لؽة تمٌم 

 .(2)«"أرجٌته"وأسد، ٌمولون: 
بذلن، ألنهم أخروا العمل عن اإلٌمان ولالوا العمل لٌس جزءا من « المرجبة»سمً و 
 .(1)اإلٌمان
[، أي:" وأرِسْل فً المدابن ٖٙلوله تعالى:}َواْبعَْث فًِ اْلَمَدابِِن َحاِشِرٌَن{ ]الشعراء :  

 .(5)جنًدا جامعٌن للسحرة"
 .(ٓٔ)حتى تجمع له من مدابن مملكتن وألالٌم دولتن" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)أي: جامعٌن لن السحرة منها وسابمٌهم إلٌن" لال المراؼً:" 
لٌل هً مدابن صعٌد مصر وكان رإساء السحرة ومهرتهم بؤلصى  لال أبو السعود:" 

 .(ٕٔ)مدابن الصعٌد"
د لوله تعالى: }لالوا هو الجمع مع السوق، والشاه«: الحشر"»أبو هبلل العسكري: لال  

[، أي: ابعث من ٌجمع السحرة وٌسولهم ٖٙأرجه وأخاه وابعث فً المدابن حاشرٌن{ ]الشعراء: 
 .(ٖٔ)إلٌن، ومنه ٌوم الحشر ألن الخلك ٌجمعون فٌه وٌسالون إلى المولؾ"

. وروي عن (ٗٔ)عن ابن عباس فً لوله: "}فً المدابن حاشرٌن{، لال: الشَُّرط " 
 مثل ذلن. (ٕ)والسدي، (ٔ)مجاهد

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٙٓ/1(:صٔٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٙٔ/1، ٖٖ٘ٔ/٘(:صٙٓٙ٘ٔ ()125ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٙٔ/1(:ص٘ٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص125ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٓٔلتحفة السنٌة شرح منظومة ابن أبً داود الحابٌة:انظر:  (1)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕ٘/5تفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
 .ٖٙٔالفروق فً اللؽة:(ٖٔ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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وكانت السحرة ٌخشون من فرعون فلما أرسل إلٌهم لال: لد احتاج  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)إلٌكم إلهكم، لال: إن هذا فعل كذا وكذا"

ولد كان السحر فً زمانهم ؼالبا كثٌرا ظاهرا. واعتمد من اعتمد منهم ،  لال ابن كثٌر:" 
علٌه السبلم ، من لبٌل ما تشعبذه  سحرتهم ؛ فلهذا وأوهم من أوهم منهم ، أن ما جاء موسى ، 

جمعوا له السحرة لٌعارضوه بنظٌر ما أراهم من البٌنات ، كما أخبر تعالى عن فرعون حٌث 
ٌْنََن ٌْ لال : } لَاَل أَِجبْتَنَا ِلتُْخِرَجنَا ِمْن أَْرِضنَا بِِسْحِرَن ٌَا ُموَسى. فَلَنَؤْتٌَِنََّن بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجعَْل بَ  نَنَا َوبَ

ٌنَِة َوأَْن ٌُْحَشَر النَّاُس ُضحً  ى. َمْوِعًدا ال نُْخِلفُهُ نَْحُن َوال أَْنَت َمَكانًا ُسًوى. لَاَل َمْوِعُدُكْم ٌَْوُم الّزِ
ٌَْدهُ ثُمَّ أَتَى { ]طه :   .(ٗ)["ٓٙ - 2٘فَتََولَّى فِْرَعْوُن فََجَمَع َك

[، أي:" ٌؤتون بكّلِ َمن أجاد السحر، 2ٖاٍر َعِلٌٍم{ ]الشعراء : لوله تعالى:}ٌَؤْتُوَن بُِكّلِ َسحَّ  
ق فً معرفته" وتفوَّ
(٘). 

وهذا خبر من هللا جل ثناإه عن مشورة المؤل من لوم فرعون على  لال الطبري:" 
 .(ٙ)فرعون، أن ٌرسل فً المدابن حاشرٌن ٌحشرون كل ساحر علٌم"

ار علٌم ٌمابلونه ، وٌؤتون بنظٌر ما جاء به ، فتؽلبه أنت  لال ابن كثٌر:أي:"  كل سحَّ
وتكون لن النصرة والتؤٌٌد. فؤجابهم إلى ذلن. وكان هذا من تسخٌر هللا تعالى لهم فً ذلن ؛ 
لٌجتمع الناس فً صعٌد واحد ، ولتظهر آٌات هللا وحججه وبراهٌنه على الناس فً النهار 

 .(2)جهرة"
"}ٌؤتون بكل سحار علٌم{، أي: كابره بالسحر لعلن تجد فً السحرة  عن دمحم بن إسحاق: 

من ٌؤتً بمثل ما جاء به ولد كان موسى وهارون خرجا من عنده حٌن أراه موسى من سلطان 
 .(1)هللا ما أراه وبعث فرعون فً مملكته مكانه فلم ٌترن فً سلطانه ساحر إال أتً به"

 .(5)لم"لال ابن عباس:" فحشر له كل سحار متعا 
 .(ٓٔ)لال السدي:" فحشروا السحرة وحشر الناس ٌنظرون" 
 

 المرآن
( لَعَلَّنَا نَتَّبُِع 9ٖ( َولٌَِل ِللنَّاِس َهْل أَْنتُْم ُمْجتَِمعُوَن )8ٖ}فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِمٌمَاِت ٌَْوٍم َمْعلُوٍم )

 [ ٓٗ - 8ٖ({ ]الشعراء : ٓٗالسََّحَرةَ إِْن َكانُوا ُهُم اْلغَاِلبٌَِن )
 التفسٌر:

د لهم ولت معلوم، هو ولت الضح ى من ٌوم الزٌنة الذي ٌتفرؼون فٌه من فَُجمع السحرة، وُحّدِ
أشؽالهم، وٌجتمعون وٌتزٌَّنون؛ وذلن لبلجتماع بموسى، ولٌل للناس: بادروا إلى اإِلجتماع لكً 

 نتبع السحرة فً دٌنهم إن ؼلبوا موسى.
ة، [، أي:" فَُجمع السحر5ٖلوله تعالى:}فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِمٌمَاِت ٌَْوٍم َمْعلُوٍم{ ]الشعراء :  

د لهم ولت معلوم، هو ولت الضحى من ٌوم الزٌنة" وُحّدِ
(ٔٔ). 

ذكر هللا تعالى هذه المناظرة الفعلٌة بٌن موسى والمبط فً "سورة  لال ابن كثٌر:" 
األعراؾ" وفً "سورة طه" وفً هذه السورة : وذلن أن المبط أرادوا أن ٌطفبوا نور هللا 
                                                                                                                                                                      

 .ٖٕ/ٖٔ(:ص5ٕ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕ/ٖٔ(:ص5ٕ1ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125ٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٗٔ-5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٕٙ/1٘(:صٗٔٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕٕٙ/1٘(:صٕٔٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕٕٙ/1٘(:صٖٔٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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كره الكافرون. وهذا شؤن الكفر واإلٌمان ، ما تواجها بؤفواههم ، فؤبى هللا إال أن ٌتم نوره ولو 
ٌُْل مِ  ا وتماببل إال ؼلبه اإلٌمان ، } بَْل نَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ َعلَى اْلبَاِطِل فٌََْدَمؽُهُ فَإَِذا ُهَو َزاِهٌك َولَُكُم اْلَو مَّ

نَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهولًا { ]اإلسراء : [ ، } َولُْل َجاَء اْلَحكُّ َوَزَهَك اْلبَاِطُل إِ 1ٔتَِصفُوَن { ]األنبٌاء : 
[ ، ولهذا لما جاء السحرة ، ولد جمعوهم من ألالٌم ببلد مصر ، وكانوا إذ ذان أسحر الناس 1ٔ

وأصنعهم وأشدهم تخٌٌبل فً ذلن ، وكان السحرة جمعًا كثًٌرا ، وجًما ؼفًٌرا ، لٌل : كانوا اثنً 
ٌل : سبعة عشر ألفًا ولٌل : تسعة عشر ألفًا. ولٌل : بضعة عشر ألفًا. ولٌل : خمسة عشر ألفًا. ول

 .(ٔ)وثبلثٌن ألفًا. ولٌل : ثمانٌن ألفًا. ولٌل ؼٌر ذلن ، وهللا أعلم بعدتهم"
 .(ٕ)لال دمحم بن إسحاق:" فذكر لً وهللا أعلم أنه جمع له خمسة عشر ألؾ ساحر" 
[، أي:" ولٌل للناس حثا لهم 5ُٖمْجتَِمعُوَن{ ]الشعراء : لوله تعالى:}َولٌَِل ِللنَّاِس َهْل أَْنتُْم  

على المبادرة إلى االجتماع ومشاهدة ما ٌكون من الجانبٌن: هل أنتم مجتمعون فى ذلن المٌمات 
 .(ٖ)لتروا ما سٌكون فى ذلن الٌوم المشهود"

 .(ٗ)ٌمول: حشر الناس ٌنظرون" لال السدي:" 
عون بالظهور، ولد طلب أن ٌكون ذلن بمجمع من وكان ذلن ثمة من فر لال المراؼً:" 

الناس لببل ٌإمن بموسى أحد منهم، فولع من موسى المولع الذي ٌرٌده، ألنه ٌعلم أن حجة هللا 
هى الؽالبة، وحجة الكافرٌن هى الداحضة، وفى ظهور حجة هللا بمجمع من الناس زٌادة فى 

 .(٘)االستظهار للمحمٌن، ولهر للمبطلٌن"
َّبُِع السََّحَرةَ إِْن َكانُوا ُهُم اْلؽَاِلبٌَِن{ ]الشعراء : :لوله تعالى إننا نطمع  ، أي:"[ٓٗ}لَعَلَّنَا نَت

 .(ٙ)أن تكون الؽلبة للسحرة، فنثبت على دٌننا"
لم ٌمولوا : نتبع الحك سواء كان من السحرة أو من موسى ، بل الرعٌة  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)على دٌن ملكهم"
فلما اجتمعوا فً صعٌد لال: الناس بعضهم لبعض انطلموا فلنحضر  "لال ابن عباس: 

هذا األمر ونتبع السحرة إن كانوا هم الؽالبٌن، ٌعنً بذلن موسى وهارون علٌهما السبلم 
 .(1)استهزاء بهما"

 
 المرآن

ا َجاَء السََّحَرةُ لَالُوا ِلِفْرَعْوَن أَئِنَّ لَنَا َْلَْجًرا إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلغَاِلبٌَِن ) ( لَاَل نَعَْم َوإِنَُّكْم إِذًا ٔٗ}فَلَمَّ
بٌَِن )  [ ٕٗ - ٔٗ({ ]الشعراء : ٕٗلَِمَن اْلُممَرَّ

 التفسٌر:
أو جاه، إْن كنا نحن الؽالبٌن لموسى؟ فلما جاء السحرة فرعون لالوا له: أإن لنا ألجًرا ِمن مال 

.  لال فرعون: نعم لكم عندي ما طلبتم ِمن أجر، وإنكم حٌنبذ لمن الممربٌن لديَّ
ا َجاَء السََّحَرةُ{ ]الشعراء :  لوله تعالى:   .(5)[ ، أي: "فلما جاء السحرة فرعون"ٔٗ}فَلَمَّ
 .(ٓٔ)"أنه لال: ألفًالال عكرمة: "السحرة كانوا سبعٌن، لال أبو جعفر: أحسبه  
 .(ٔٔ)السحرة الذٌن توفاهم هللا مسلمٌن ثمانٌن ألفا" لال دمحم بن كعب:" 

                                                           

 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص٘ٔٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .2ٕٕٙ/1(:ص2ٔٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٓٙ/5ٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٕٙ/1(:ص1ٔٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙ/ٖٔ(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٔ)كعب: "كانت سحرة فرعون اثنى عشر ألفا" لال 
 .(ٕ)كعب: "كانت سحرة فرعون تسعة عشر ألفا"ولال 

 .(ٖ)وعن أبً ثمامة لال: "سحرة فرعون سبعة عشر ألفا"
السحرة بضعة وثبلثٌن ألفا لٌس منهم رجل إال ومعه حبل أو لال السدي:" كان ٌعٌن  
 .(ٗ)عصا"
فاجتمعوا إلٌه أمرهم أمره، فمال: لهم إنه لد جاءنا ساحر لم نر مثله  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(٘)لط، وإنكم إن ؼلبتموه أكرمتكم ولربتكم وفضلتكم على أهل مملكتً"
[ ، أي:" ٔٗلَنَا أَلَْجًرا إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلؽَاِلبٌَِن{ ]الشعراء :  }لَالُوا ِلِفْرَعْوَن أَبِنَّ  لوله تعالى: 

 .(ٙ)لالوا لفرعون: أإن لنا ألجًرا ِمن مال أو جاه، إْن كنا نحن الؽالبٌن لموسى؟"
 .(2)ٌمول: عطٌة تعطٌنا}إن كنا نحن الؽالبٌن{" لال السدي:" 
أي : إلى مجلس فرعون ولد ضرب له وطالا ، وجمع حشمه وخدمه  لال ابن كثٌر:" 

وأمراءه ووزراءه ورإساء دولته وجنود مملكته ، فمام السحرة بٌن ٌدي فرعون ٌطلبون منه 
اإلحسان إلٌهم والتمرب إلٌه إن ؼلبوا ، أي : هذا الذي جمعتنا من أجله ، فمالوا : } أَبِنَّ لَنَا ألْجًرا 

 .(1)اْلؽَاِلبٌَِن" إِْن ُكنَّا نَْحنُ 
فلما أتوا فرعون لالوا: بم ٌعمل هذا الساحر؟ لالوا: عمله بالحٌات،  لال ابن عباس:" 

لالوا: فبل وهللا ما فً األرض لوم ٌعملون بالسحر بالحٌات والحبال والعصى الذي نعمل، فما 
 .(5)أحببتم" أجرنا إن ؼلبنا؟ لال: فمال لهم: أنتم ألاربً وخاصتً، وأنا صانع إلٌكم كما

وبعث فرعون فً مملكته، فلم ٌترن فً سلطانه ساحًرا إال أتً به.  لال ابن إسحاق:" 
فذكر لً، وهللا أعلم، أنه جمع له خمسة عشر ألؾ ساحر، فلما اجتمعوا إلٌه، أمرهم أمره، ولال 
بتكم على أهل  لهم: لد جاءنا ساحٌر ما رأٌنا مثله لط، وإنكم إن ؼلبتموه أكرمتكم وفضلتكم، ولرَّ

 .(ٓٔ)لنا ذلن إن ؼلبناه؟ لال: نعم!" مملكتً! لالوا: وإن
[، أي:" لال فرعون للسحرة: نعم لكم عندي ما ٕٗلوله تعالى:}لَاَل نَعَْم{ ]الشعراء : 

 .(ٔٔ)طلبتم ِمن أجر"
 .(ٕٔ)لال: نعم، لكم ذلن" لال الطبري:" 

بٌَِن{ ]الشعراء :  بذ لمن الممربٌن [، أي:" وإنكم حٌنٕٗلوله تعالى:}َوإِنَُّكْم إِذًا لَِمَن اْلُممَرَّ
" لديَّ
(ٖٔ). 
به وأْدنٌه منً" لال الطبري:"  وإنكم لممن ألّرِ

(ٔٗ). 
 .(٘ٔ)فً المنزلة والمدر عندي" لال الماترٌدي:أي:" 
 .(ٔ)أي: لكم المنزلة الرفٌعة مع األجر" لال السمعانً:" 

                                                           

 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص1252أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص1251أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص1255أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص11ٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٕٙ/1(:صٕٓٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘/ٖٔ(:ص5ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص11ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٖٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٗتؤوٌبلت أهل السنة: (٘ٔ)
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 .(ٕ)أي : وأخص مما تطلبون أجعلكم من الممربٌن عندي وجلسابً " لال ابن كثٌر:" 
أراد: أنً ال ألتصر بكم على الثواب بل أزٌدكم علٌه وتلن الزٌادة أنً  لال الرازي:" 

 .(ٖ)أجعلكم من الممربٌن عندي"
 .(ٗ)لال الكلبً: "أول من ٌدخل علً وآخر من ٌخرج، ٌعنً السحرة" 
 .(٘)فمال لهم: أنتم ألاربً وخاصتً، وأنا صانع إلٌكم كما أحببتم" لال ابن عباس:" 
 [:ٕٗ-ٕٖاآلٌات:]فوابد 
 إثبات المعجزات لؤلنبٌاء كمعجزة العصا والٌد لموسى علٌه السبلم. -ٔ
 مشروعٌة استشارة األمٌر رجاله فً األمور ذات البال. -ٕ
 ثبوت السحر وأنه فن من فنون المعرفة وإن كان تعلمه وتعلٌمه محرمٌن. -ٖ
 السباق فً اإلسبلم.إعطاء المكافؤة للفابزٌن فً المباراة وؼٌرها ومن ذلن  -ٗ
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]الشعراء : ٖٗ}لَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلمُوا َما أَْنتُْم ُمْلمُوَن )

 التفسٌر:
لال موسى للسحرة مرًٌدا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به لٌس سحًرا: ألموا ما ترٌدون 

 إلماءه من السحر.
 .(ٙ)لال الطبري:أي:" من حبالكم وعصٌكم" 
لٌري الناس صنٌعهم  -وهللا أعلم  -"أي : أنتم أوال لبلً. والحكمة فً هذا  كثٌر: لال ابن 

وٌتؤملوه ، فإذا فُرغ من بهرجهم ومحالهم ، جاءهم الحك الواضح الجلً بعد تطلب له واالنتظار 
 .(2)منهم لمجٌبه ، فٌكون أولع فً النفوس. وكذا كان"

 
 المرآن

ِة فِْرَعْوَن إِنَّا لَنَْحُن اْلغَاِلبُوَن )}فَؤَْلمَْوا ِحبَالَُهْم   [ٗٗ({ ]الشعراء : َٗٗوِعِصٌَُّهْم َولَالُوا بِِعزَّ
 التفسٌر:

فؤلمَوا حبالهم وعصٌَّهم، وُخٌِّل للناس أنها حٌَّات تسعى، وألسموا بعزة فرعون لابلٌن: إننا لنحن 
 الؽالبون.
[، أي:" فؤلمَوا حبالهم وعصٌَّهم من ْٗٗم{ ]الشعراء : لوله تعالى:}فَؤَْلمَْوا ِحبَالَُهْم َوِعِصٌَّهُ  
 .(1)أٌدٌهم"
فؤلموا حبالهم وعصٌهم! وكانوا بضعة وثبلثٌن ألؾ رجل، لٌس منهم رجل  لال السدي:" 

 .(5)إال معه حبل وعصا"
لال ابن عباس:" ألموا حباال ؼبلًظا طواال وخشبًا طواال لال: فؤلبلت ٌخٌَّل إلٌه من  

 .(ٓٔ)تسعى"سحرهم أنها 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .ٖ٘٘ٔ/٘:ص(11ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕ-2ٕ/ٕٔ(:ص5ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٖ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ةِ فِْرَعْوَن إِنَّا لَنَْحُن اْلؽَاِلبُوَن{ ]الشعراء :   [، أي:" وألسموا ٗٗلوله تعالى:}َولَالُوا بِِعزَّ
 .(ٔ)بعزة فرعون لابلٌن: إننا لنحن الؽالبون"

لال الطبري:" ٌمول: ألسموا بموة فرعون وشدة سلطانه، ومنعة مملكته }إنا لنحن  
 .(ٕ)الؽالبون{ موسى"

 .(ٖ)فوجدوا هللا عز وجل أعز منه" لتادة:"لال  
بشر بن منصور: "بلؽنً أنه لما تكلم ببعض هذا ولالوا بعزة فرعون أو نحو هذا، لال  

لالت المبلبكة: لصه ورب الكعبة. لال: فمال: هللا عز وجل: تؤلون علً لد أمهلته أربعٌن 
 .(ٗ)عاما"
ساحر حباله وعصٌه. وخرج صّؾ خمسة عشر ألؾ ساحر، مع كل  لال ابن إسحاق:" 

موسى معه أخوه ٌتكا على عصاه حتى أتى الجمَع، وفرعوُن فً مجلسه مع أشراؾ مملكته، ثم 
َل َمْن أَْلمَى لَاَل بَْل أَْلمُوا فَإِذَا ِحبَالُهُ  ا أَْن نَُكوَن أَوَّ ًَ َوإِمَّ ا أَْن تُْلِم ْم لالت السحرة: }ٌَا ُموَسى إِمَّ

ٌِْه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى{ ]طه:  َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخٌَّلُ  [ ، فكان أّول ما اختطفوا بسحرهم ٙٙ-٘ٙإِلَ
بصَر موسى وبصَر فرعون، ثم أبصاَر الناس بعُد. ثم ألمى كل رجل منهم ما فً ٌده من العصّى 
ً والحبال، فإذا هً حٌات كؤمثال الجبال،  لد مؤلت الوادي ٌركُب بعضها بعًضا }فَؤَْوَجَس فِ 

[ ، ولال: وهللا إن كانت لعصًٌّا فً أٌدٌهم، ولمد عادت حٌات! وما 2ٙنَْفِسِه ِخٌفَةً ُموَسى{، ]طه: 
 .(٘)تعدو عصاَي هذه! أو كما حّدث نفسه"

 
 المرآن

ًَ تَْلمَُف َما ٌَؤْفُِكوَن )  [٘ٗ({ ]الشعراء : ٘ٗ}فَؤَْلمَى ُموَسى َعَصاهُ فَِإَذا ِه
 التفسٌر:

 فإذا هً حٌة عظٌمة، تبتلع ما صدر منهم من إفن وتزوٌر.فؤلمى موسى عصاه، 
[، أي:" فؤلمى موسى عصاه من ٘ٗلوله تعالى:}فَؤَْلمَى ُموَسى َعَصاهُ{ ]الشعراء :  
 .(ٙ)ٌده"

 .(2)لال الطبري:" حٌن ألمت السحرة حبالهم وعصٌهم" 
 .(1)ا عظٌما"أوحى هللا إلٌه أن ألمً العصا فلما ألماها صارت ثعبان لال ابن عباس:" 
 .(5)، وهً مع ٌوشع بن نون"«ماسا»وعصى موسى اسمها: لال ابن عباس:" 
ًَ تَْلمَُؾ َما ٌَؤْفُِكوَن{ ]الشعراء :   [، أي:" ، فإذا هً حٌة عظٌمة، ٘ٗلوله تعالى:}فَإَِذا ِه

 .(ٓٔ)تبتلع ما صدر منهم من إفن وتزوٌر"
به من الفرٌة والسحر الذي ال  لال الطبري:" ٌمول: فإذا عصا موسى تزدرد ما ٌؤتون 

 .(ٔٔ)حمٌمة له، وإنما هو مخاٌٌل وخدعة"
 .(ٕٔ)أي : تختطفه وتجمعه من كل بمعة وتبتلعه فلم تدع منه شٌبا" لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)عن مجاهد: "}ٌؤفكون{، لال: ٌكذبون"

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٙٗ/1(:صٕٙٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص2ٕٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٗٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .]بتصرؾ[5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٙٗ/1(:ص1ٕٙ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 .(ٕ)عن الحسن: "}تلفك ما ٌؤفكون{، لال: حٌالهم وعصٌهم، تسترطها استراطا"
 .(ٖ)فؤلمى موسى عصاه، فتحولت حٌة، فؤكلت سحرهم كله" لتادة:"لال 

فؤلمى عصاه فإذا هً حٌة تلمؾ ما ٌؤفكون، ال تمر بشًء من حبالهم  لال ابن عباس:"
وُخُشبهم التً ألموها إال التممته، فعرفت السحرة أن هذا أمٌر من السماء، ولٌس هذا بسحر، 

ًدا ولالوا: }آمنا برّب العالمٌن* رب موسى وهارون{" وا سجَّ فخرُّ
(ٗ). 

تلتبس بالحبال، فصارت جرزا إلى فجعلت العصا بدعوة موسى  وعن ابن عباس أٌضا:"
 .(٘)الثعبان حتى تدخل فٌه حتى ما بمٌت عصا وال حبل إال ابتلعته"

أوحى هللا إلى موسى: ال تخؾ، وألك ما فً ٌمٌنن تلمؾ ما ٌؤفكون. فؤلمى  لال السدي:"
عصاه، فؤكلت كل حٌة لهم. فلما رأوا ذلن سجدوا، ولالوا: آمنا برب العالمٌن، رب موسى 

 .(ٙ)ن"وهارو
 

 المرآن
ًَ السََّحَرةُ َساِجِدٌَن ) ({ 8ٗ( َرّبِ ُموَسى َوَهاُروَن )7ٗ( لَالُوا آَمنَّا بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن )ٙٗ}فَؤُْلِم

 [8ٗ - ٙٗ]الشعراء : 
 التفسٌر:

فلما شاهدوا ذلن، وعلموا أنه لٌس من تموٌه السحرة، آمنوا باهلل وسجدوا له، ولالوا: آمنَّا برب 
 رب موسى وهارون. العالمٌن
لال الطبري:" ٌمول: فلما تبٌن السحرة أن الذي جاءهم به موسى حك ال سحر، وأنه مما  

ال ٌمدر علٌه ؼٌر هللا الذي فطر السموات واألرض من ؼٌر أصل، خروا لوجوههم سجدا هلل، 
انوا مذعنٌن له بالطاعة، ممرٌن لموسى بالذي أتاهم به من عند هللا أنه هو الحك، وأن ما ك

 .(2)ٌعملونه من السحر باطل"
ًَ السََّحَرةُ َساِجِدٌَن{ ]الشعراء :  ًدا على  [، أي:"ٙٗلوله تعالى:}فَؤُْلِم وَخرَّ السحرة ُسجَّ
 .(1)"وجوههم هلل رب العالمٌن ِلَما عاٌنوا من عظٌم لدرة هللا

ٌمول تعالى ذكره: وألمً السحرة عندما عاٌنوا من عظٌم لدرة هللا،  لال الطبري:" 
ًدا لربهم" سالطٌن على وجوههم سجَّ
(5). 

وا هلل عابدٌن سامعٌن مطٌعٌن" لال الواحدي:"  خرُّ
(ٔٓ). 

حٌث عرفوا أن ذلن أمر سماوي ولٌس سحرا، لٌل: ألهمهم هللا أن ٌسجدوا  لال الثعلبً:" 
 .(ٔٔ)فسجدوا"

 . (ٕٔ)"ألماهم هللا"لال مماتل: 
 .(ٖٔ)ولال األخفش: "من سرعة ما سجدوا كؤنهم ألموا"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗ2ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
سرط الطعام(( ، و ))استرطه(( ، إذا ازدرده، وابتلعه ابتبلعاً سهبل . ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)

 سرٌعا ال ؼصة فٌه.
 .5ٕ/ٖٔ(:ص5ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٕ/ٖٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 ٖٙ٘ٔ/٘(.:ص11ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٓٗالوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٖحكاه عنه البؽوي فً تفسٌره: (ٕٔ)
 .ٕٙٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:2ٕٓ/ٗلبً:حكاه عنه الثعلبً والبؽوي فً تفسٌرهما، انظر: تفسٌر الثع (ٖٔ)
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 .(ٔ)فوافمهم السحرة" -تعالى  -لال السمعانً:" لٌل: إن موسى وهارون سجدا شكرا هلل 
وإنما عبر عن الخرور باإللماء، ألنه ذكر مع اإللماآت، فسلن به  لال الزمخشري:" 

طرٌك المشاكلة. وفٌه أٌضا مع مراعاة المشاكلة أنهم حٌن رأوا ما رأوا، لم ٌتمالكوا أن رموا 
بؤنفسهم إلى األرض ساجدٌن، كؤنهم أخذوا فطرحوا طرحا. فإن للت: فاعل اإللماء ما هو لو 

ل بما خولهم من التوفٌك. أو إٌمانهم. أو ما عاٌنوا من المعجزات صرح به؟ للت: هو هللا عز وج
 .(ٕ)الباهرة، ولن أن ال تمدر فاعبل، ألن ألموا بمعنى خروا وسمطوا"

 .(ٖ)رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فً سجودهم" لال سعٌد بن جبٌر:" 
لما رأت السحرة ما رأت، عرفت أن ذلن أمر من السماء ولٌس  لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)بسحر، فخروا سجًدا، ولالوا: }آمنا برب العالمٌن* رب موسى وهارون{"
. وروي عن دمحم (٘)لال ابن كعب: "كانت السحرة الذٌن توفاهم هللا مسلمٌن ثمانٌن ألفا"

 .(ٙ)بن المنكدر مثل ذلن
كان سحرة  وفً رواٌة:" .(2)اثنا عشر ألفا"كان سحرة فرعون  وروي عن كعب:"
 .(1)فرعون تسعة عشر ألفا"

 .(5)"لتادة: "كانوا أول النهار كفارا سحرة، وفً آخره شهداء بررة
وعن الحسن: "تراه ولد فً اإلسبلم ونشؤ بٌن المسلمٌن ٌبٌع دٌنه بكذا وكذا، وهإالء 

 .(ٓٔ)"كفار نشؤوا فً الكفر، بذلوا أنفسهم هلل
اللٌث:" لال بعض الحكماء: إن سحرة فرعون كانوا كفروا خمسٌن سنة فؽفر لال أبو 

لهم بإلرار واحد وبسجدة فكٌؾ بالذي ألر وسجد خمسٌن سنة كٌؾ ال ٌرجو رحمته 
 .(ٔٔ)ومؽفرته؟"

[، أي:"لال السحرة: صدلنا 2ٗلوله تعالى:}لَالُوا آَمنَّا بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء : 
 .(ٕٔ)"المٌنواعترفنا برب الع

ٌمولون: صدلنا بما جاءنا به موسى، وأّن الذي علٌنا عبادته، هو الذي  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)ٌملن الجّن واإلنس وجمٌع األشٌاء، وؼٌر ذلن، وٌدبر ذلن كله"

 .(ٗٔ)فسلموا األمر هلل وتبٌن لهم ما ال ٌدفع" لال الزجاج:" 
فلما عرؾ السحرة ذلن لالوا: لو كان هذا سحرا لم ٌبلػ من سحرنا كل  لال ابن عباس:" 

 .(٘ٔ)هذا ولكن هذا أمر من هللا آمنا باهلل وبما جاء به موسى ونتوب إلى هللا مما كنا علٌه"
لما رأى السحرة من عظٌم المدرة وما تٌمنوا به نبوة موسى آمنوا  لال ابن عطٌة:" 

ال واالستعظام والفزع من لدرة هللا تعالى فخروا سجدا هلل بملوبهم وانضاؾ إلى ذلن االستهو
 .(ٔ)تعالى متطارحٌن وآمنوا نطما بؤلسنتهم"

                                                           

 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖ/ٖٔ(:ص5٘ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٙ٘/1(:صٖٖٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 . بدون سند.2ٕٙ٘/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٙ)
 .2ٕٙ٘/1(:صٖٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٙ٘/1(:صٖ٘ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٖٔ/٘، وابو حٌان فً البحر:ٔٗٔ/ٕحكاه عنه الزمخشري، انظر: الكشاؾ: (5)
 .5ٖٔ/٘، وابو حٌان فً البحر:ٔٗٔ/ٕحكاه عنه الزمخشري، انظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٔٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٔ/5ٔالتفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٕٔ)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٓ/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .2ٕٙٙ(:صٓٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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[، أي:" وهو رب موسى 1ٗلوله تعالى:}َرّبِ ُموَسى َوَهاُروَن{ ]الشعراء : 
  .(ٕ)وهارون"

 .(ٖ)لال الطبري: أي:" ال فرعون"
ن فرعون كان ٌدعً الربوبٌة لال الخازن:" وإنما لالوا: }رب موسى وهارون{، أل 

 .(ٗ)فؤرادوا عزله"
إبدال للتوضٌح ودفع التوهم واإلشعار على أن الموجب إلٌمانهم ما  لال البٌضاوي:" 

 .(٘)أجراه على أٌدٌهما"
لال الماترٌدي:" لال بعض أهل التؤوٌل: إنهم لما لالوا: آمنا برب العالمٌن، لال لهم  

لوا: ال، ولكن رب موسى وهارون، ولكن ال ندري هذا، فرعون: إٌاي تعنون، فعند ذلن لا
وموسى أول ما جاء فرعون ودعاه إلى دٌنه لال له: }إنً رسول من رب العالمٌنإ، فبل ٌحتمل 
أن ٌشكل علٌه لولهم: }آمنا برب العالمٌن{ وإنهم إٌاه عنوا بذلن، وجابز أن ٌكون آمنا برب الذي 

 .(ٙ)أرسل موسى وهارون رسوال"
وإنما لالوا هذه الممالة وصرحوا بؤنهم آمنوا برب العالمٌن، ثم لم ٌكتفوا  الشوكانً:"لال  

بذلن حتى لالوا: }رب موسى وهارون{، لببل ٌتوهم متوهم من لوم فرعون الممرٌن بإلهٌته أن 
 .(2)السجود له"
 .(1)هارون أخو موسى أسن منه بثبلث سنٌن" لال ابن عطٌة:" 
ت السحرة ما رأت، عرفت أن ذلن أمر من السماء ولٌس لما رأ لال ابن عباس:" 

 .(5)بسحر، فخروا سجًدا، ولالوا: }آمنا برب العالمٌن* رب موسى وهارون{"
ذكر لنا أن السحرة لالوا حٌن اجتمعوا إن ٌكن ما جاء به موسى سحرا فلن  لال لتادة:" 

نؽلب وإن ٌكن من هللا فلن ٌخفى علٌنا فلما لذؾ عصاه تلمفت ما أفكوا من سحرهم وجاءوا به 
من حبالهم وعصٌهم علموا أنه من هللا فؤلمى السحرة عند ذلن اجدٌن لالوا آمنا برب العالمٌن 

 .(ٓٔ)رب موسى وهارون"
وكان من رإوس السحرة الذي جمع فرعون لموسى فٌما بلؽنً  لال دمحم بن إسحاق:" 

سابور، وعاذور، وحصحط، ومصفى أربعة هم الذٌن آمنوا حٌن رأوا ما رأوا من سلطان هللا 
 .(ٔٔ)فآمنت معهم السحرة جمٌعا"

 
 المرآن

ٌِْدٌَُكْم }لَاَل آَمْنتُْم لَهُ لَْبَل أَْن آَذَن لَُكْم إِنَّهُ  عَنَّ أَ ْحَر فَلََسْوَف تَْعلَُموَن َْلُلَّطِ لََكبٌُِرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم الّسِ
 [9ٗ({ ]الشعراء : 9َٗوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخاَلٍف َوَْلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعٌَن )

 التفسٌر:
فِْعل موسى سحر: لال فرعون للسحرة مستنكًرا: آمنتم لموسى بؽٌر إذن منً، ولال موهًما أنَّ 

إنه لكبٌركم الذي علَّمكم السحر، فلسوؾ تعلمون ما ٌنزل بكم من عماب: أللطعنَّ أٌدٌكم 
 وأرجلكم من خبلؾ: بمطع الٌد الٌمنى والرجل الٌسرى أو عكس ذلن، وألصلبنَّكم أجمعٌن.

                                                                                                                                                                      

 .ٓٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر الخازن: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٔ٘/ٗتؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .ٕ٘ٙ/ٕفتح المدٌر: (2)
 .ٓٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٖ/ٖٔ(:ص5٘ٗٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٕٙٙ(:صٔٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٙٙ/1(:صٕٗٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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:" لال فرعون للسحرة [، أي5ٗلوله تعالى:}لَاَل آَمْنتُْم لَهُ لَْبَل أَْن آَذَن لَُكْم{ ]الشعراء :  
 .(ٔ)مستنكًرا: آمنتم لموسى بؽٌر إذن منً"

لال الطبري:" لال فرعون للذٌن كانوا سحرته فآمنوا: آمنتم لموسى بؤن ما جاء به حك  
 .(ٕ)لبل أن آذن لكم فً اإلٌمان به"

ًَّ فً ذلن ، ف لال ابن كثٌر:أي:"  إن كان ٌنبؽً أن تستؤذنونً فٌما فعلتم ، وال تفتاتوا عل
 .(ٖ)أذنت لكم فعلتم ، وإن منعتكم امتنعتم ، فإنً أنا الحاكم المطاع"

ْحَر{ ]الشعراء :   [، أي:" إن موسى لربٌسكم 5ٗلوله تعالى:}إِنَّهُ لََكبٌُِرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم الّسِ
 .(ٗ)فً السحر، وهو الذي علمكموه، ولذلن آمنتم به"

وهذه مكابرة ٌعلم كل أحد بُطبلنها ، فإنهم لم ٌجتمعوا بموسى لبل ذلن  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)الٌوم ، فكٌؾ ٌكون كبٌرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا ال ٌموله عالل"

 .(ٙ)أي: إنه لعظٌم السحار الذي علمكم السحر" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنى بكبٌرهم موسى لال لتادة:" 
[، أي:" فلسوؾ تعلمون ما ٌنزل بكم من 5ٗلوله تعالى:}فَلََسْوَؾ تَْعلَُموَن{ ]الشعراء :  
 .(1)عماب"
 .(5)أي : ما أصنع بكم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)أى: وبال ما فعلتم" لال الزمخشري:" 

.(ٔٔ)لال الطبري:أي:" عند عمابً إٌاكم وبال ما فعلتم، وخطؤ ما صنعتم من اإلٌمان به"
  
 .(ٕٔ)لال الخازن:اآلٌة" فٌه وعٌد مطلك وتهدٌد شدٌد" 
ٌِْدٌَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخبَلٍؾ{ ]الشعراء : لوله تعالى:  َ عَنَّ أ أللطعنَّ أٌدٌكم  [، أي:"5ٗ}أَلُلَّطِ
من خبلؾ: بمطع الٌد الٌمنى والرجل الٌسرى، أو الٌد الٌسرى والرجل  -أٌها السحرة-وأرجلكم 
 .(ٖٔ)الٌمنى"
وذلن أن ٌمطع من أحدهم ٌده الٌمنى ورجله الٌسرى، أو ٌمطع ٌده  لال الطبري:" 

المطع »الٌسرى ورجله الٌمنى، فٌخالؾ بٌن العضوٌن فً المَْطع، فمخالفته فً ذلن بٌنهما هو 
 .(ٗٔ)، وٌمال: إن أّول من سن هذا المطع فرعون"«من خبلؾ
 .(٘ٔ)ى ورْجله الٌسرى أو بالعكس"ٌعنً : ٌمطع ٌد الّرُجل الٌمن لال ابن كثٌر:" 
أّول من صلّب، وأول من لطع األٌدي واألرجل من خبلؾ،  لال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)فرعون"

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٙ2ٕ/1(:ص:٘ٗٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٙ2ٕ/1(:ص:ٗٗٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر الخازن: (ٕٔ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٗ/ٖٔ(:ص5٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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بَنَُّكْم أَْجَمِعٌَن{ ]الشعراء : لوله تعالى:  ثم ألعلمنَّكم جمٌعًا على جذوع  [، أي:"5ٗ}َوأَلَُصلِّ
 .(ٔ)النخل؛ تنكٌبل بكم وإرهابًا للناس"

 .(ٕ)ثم ألصلبنكم أجمعٌن بعد ذلن" المراؼً:أي:"لال  
وإنما لال هذا فرعون، لما رأى من خذالن هللا إٌاه، وؼلبة موسى علٌه  لال الطبري:" 

 .(ٖ)السبلم ولهره له"
 [:5ٗ-ٖٗفوابد اآلٌات:]

لم ٌبادر موسى بإلماء عصاه أوالً ألن المسؤلة مسؤلة علم ال مسؤلة حرب ففً الحرب تنفع -ٔ
المبادرة بافتكان زمام المعركة، وأما فً العلم فٌحسن تمدٌم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كر علٌه 
بالحجج والبراهٌن فؤبطله وظهر الحك وانتصر على الباطل، هذا األسلوب الذي اتبع موسى 

 بإلهام من ربه تعالى.
سحرة كفرة وفً آخره  مظهر من مظاهر الهداٌة اإللهٌة هداٌة السحرة إذ هم فً أول النهار -ٕ

 مإمنون بررة.
 ما سلكه فرعون مع السحرة كله من باب المناورات السٌاسٌة الفاشلة. -ٖ
 

 المرآن
ٌَْر إِنَّا إِلَى َربِّنَا ُمْنمَِلبُوَن ) َل ٓ٘}لَالُوا اَل َض ( إِنَّا نَْطَمُع أَْن ٌَْغِفَر لَنَا َربُّنَا َخَطاٌَانَا أَْن ُكنَّا أَوَّ

 [ٔ٘ - ٓ٘({ ]الشعراء : ٔ٘اْلُمْإِمنٌَِن )
 التفسٌر:

لال السحرة لفرعون: ال ضرر علٌنا فٌما ٌلحمنا من عماب الدنٌا، إنا راجعون إلى ربنا فٌعطٌنا 
النعٌم الممٌم. إنا نرجو أن ٌؽفر لنا ربنا خطاٌانا من الشرن وؼٌره؛ لكوننا أول المإمنٌن فً 

 لومن. 
ٌَْر{ ]الشعراء : لوله تعالى:}لَالُوا الَ   [، أي:" لال السحرة لفرعون: ال ضرر علٌنا ٓ٘ َض

 .(ٗ)فٌما ٌلحمنا من عماب الدنٌا"
 .(٘)لال الطبري:" معناه: ال ضرر" 
 .(ٙ)أي : ال حرج وال ٌضرنا ذلن وال نبالً به" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)ٌمول: ال ٌضرنا الذي تمول، وإن صنعته بنا وصلبتنا" لال ابن زٌد:" 
[، أي:" إنا راجعون إلى ربنا فٌعطٌنا ٓ٘لوله تعالى:}إِنَّا إِلَى َربِّنَا ُمْنمَِلبُوَن{ ]الشعراء :  

 .(1)النعٌم الممٌم"
 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: إنا إلى ربنا راجعون" 
 .(ٓٔ)لال مماتل:" ٌعنً: لراجعون إلى اآلخرة" 
مجازٌنا بصبرنا على عموبتن إٌانا،  لال الطبري:" ٌمول: إنا إلى ربنا راجعون، وهو 

 .(ٔٔ)وثباتنا على توحٌده، والبراءة من الكفر به"

                                                           

 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙ/5ٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٙ2ٕ/1(:ص2ٗٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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أي : المرجع إلى هللا ، وهو ال ٌضٌع أجر َمْن أحسن عمبل وال ٌخفى  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)علٌه ما فعلت بنا ، وسٌجزٌنا على ذلن أتم الجزاء "

عون ، وعذابه أشد من عذابن ، ونكاله ما أي : لد تحممنا أنا إلٌه راج ولال ابن كثٌر:" 
تدعونا إلٌه ، وما أكرهتنا علٌه من السحر ، أعظم من نكالن ، فلنصبرن الٌوم على عذابن 

 .(ٕ)لنخلص من عذاب هللا "
َل اْلُمْإِمنٌَِن{ لوله تعالى:   [، ٔ٘]الشعراء : }إِنَّا نَْطَمُع أَْن ٌَْؽِفَر لَنَا َربُّنَا َخَطاٌَانَا أَْن ُكنَّا أَوَّ

 .(ٖ)إنا نرجو أن ٌؽفر لنا ربنا خطاٌانا من الشرن وؼٌره؛ لكوننا أول المإمنٌن فً لومن" أي:"
 .(ٗ)أي : ما لارفناه من الذنوب ، وما أكرهتنا علٌه من السحر " لال ابن كثٌر:" 
ع لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل السحرة: إنا نطمع: إنا نرجو أن ٌصف 

 .(٘)لنا ربنا عن خطاٌانا التً سلفت منا لبل إٌماننا به، فبل ٌعالبنا بها"
لوله :"}إنا نطمع أن ٌؽفر لنا ربنا خطاٌانا{، لال: السحر والكفر الذي  عن ابن زٌد، 
 .(ٙ)كانوا فٌه"
َل اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء :   ن فً [، أي:" لكوننا أول المإمنٌٔ٘لوله تعالى:}أَْن ُكنَّا أَوَّ
 .(2)لومن"
 .(1)لال الفراء:" ٌمولون: أول مإمنً أهل زماننا" 
 .(5)أي : بسبب أنا بادرنا لومنا من المبط إلى اإلٌمان. فمتلهم كلهم" لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري:" ألن كنا أول من آمن بموسى وصدله بما جاء به من توحٌد هللا وتكذٌب  

 .(ٓٔ)هذا وزماننا"فرعون فً ادعابه الربوبٌة فً دهرنا 
 .(ٔٔ)كانوا كذلن ٌومبذ أول من آمن بآٌاته حٌن رأوها" لال ابن زٌد:" 
 

 المرآن
ٌْنَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي إِنَُّكْم ُمتَّبَعُوَن )  [ٕ٘({ ]الشعراء : ٕ٘}َوأَْوَح

 التفسٌر:
إسرابٌل؛ ألن فرعون وجنوده  وأوحى هللا إلى موسى علٌه السبلم: أَْن ِسْر لٌبل بمن آمن من بنً

 متبعوكم حتى ال ٌدركوكم لبل وصولكم إلى البحر.
ٌْنَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي{ ]الشعراء :   [، أي:" وأوحى هللا إلى ٕ٘لوله تعالى:}َوأَْوَح

 .(ٕٔ)موسى علٌه السبلم: أَْن ِسْر لٌبل بمن آمن من بنً إسرابٌل"
حٌنا إلى موسى إذ تمادى فرعون فً ؼٌه وأبى إال الثبات على لال الطبري:" ٌمول: وأو 

 .(ٖٔ)طؽٌانه بعد ما أرٌناه آٌاتنا: أن سر ببنً إسرابٌل لٌبل من أرض مصر"
فلما طال مكث موسى لمواعٌد فرعون الكاذبة أمر موسى بالخروج  لال ابن عباس:" 

 .(ٔ)بمومه فخرج بهم لٌبل"

                                                           

 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٔٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٖٓ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ى ، علٌه السبلم ، بببلد مصر ، وألام بها ُحَجج هللا لال ابن كثٌر:" لما طال ُممام موس 
وبراهٌنه على فرعون وملبه ، وهم مع ذلن ٌكابرون وٌعاندون ، لم ٌبك لهم إال العذاب والنكال 
، فؤمر هللا موسى ، علٌه السبلم ، أن ٌخرج ببنً إسرابٌل لٌبل من مصر ، وأن ٌمضً بهم حٌث 

، ما أمره به ربه عز وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من ٌُإَمر ، ففعل موسى ، علٌه السبلم 
لوم فرعون حلٌا كثٌرا ، وكان خروجه بهم ، فٌما ذكر ؼٌر واحد من المفسرٌن ، ولت طلوع 
الممر. وذكر مجاهد ، رحمه هللا ، أنه ُكِسؾ الممر تلن اللٌلة ، فاهلل أعلم ، وأن موسى ، علٌه 

سبلم ، فدلته امرأة عجوز من بنً إسرابٌل علٌه ، فاحتمل السبلم ، سؤل عن لبر ٌوسؾ ، علٌه ال
تابوته معهم ، وٌمال : إنه هو الذي حمله بنفسه ، علٌهما السبلم ، وكان ٌوسؾ لد أوصى بذلن 
إذا خرج بنو إسرابٌل أن ٌحملوه  معهم ، ولد ورد فً ذلن حدٌث رواه ابن أبً حاتم ، رحمه 

نزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤعرابً »ٌن ...عن أبً موسى لال : هللا ، فمال :  حدَّثنا علً بن الحس
فؤكرمه ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : تعاهدنا. فؤتاه األعرابً فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما حاجتن ؟" 

وز بنً إسرابٌل ؟" لال  نالة برحلها وأعنز ٌحتلبها أهلً ، فمال : "أعجزت أن تكون مثل عج
فمال له أصحابه : وما عجوز بنً إسرابٌل ٌا رسول هللا ؟ لال : "إن موسى لما أراد أن ٌسٌر 
ببنً إسرابٌل أضل الطرٌك ، فمال لبنً إسرابٌل : ما هذا ؟ فمال له علماء بنً إسرابٌل : نحن 

دثن أن ٌوسؾ علٌه السبلم لما حضره الموت أخذ علٌنا موثمًا من هللا  أال نخرج من مصر نّحِ
حتى ننمل تابوته معنا ، فمال لهم موسى : فؤٌكم ٌدري أٌن لبر ٌوسؾ ؟ لالوا : ما ٌعلمه إال 
عجوز لبنً إسرابٌل. فؤرسل إلٌها فمال  لها : دلٌنً على لبر ٌوسؾ. فمالت : وهللا ال أفعل حتى 

نة. فكؤنه ثمل علٌه تعطٌنً حكمً. لال لها : وما حكمن ؟ لالت: حكمً أن أكون معن فً الج
فمالت لهم :  -مستنمع ماء  -ذلن ، فمٌل له : أعطها حكمها. لال : فانطلمت معهم إلى بحٌرة 

أنضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه لالت : احتفروا ، فلما احتفروا استخرجوا لبر ٌوسؾ ، فلما 
 .(ٖ)"(ٕ)«احتملوه إذا الطرٌك مثل ضوء النهار 

 .(ٗ)"هذا حدٌث ؼرٌب جًدا ، واأللرب أنه مولوؾ ، وهللا أعلم "ثم لال لال ابن كثٌر: 
 .(٘)، بمطع الهمزة ووصلها«أسر»ولرئ: 

 .(ٙ)[، أي:" ألن فرعون وجنوده متبعوكم"ٕ٘لوله تعالى:}إِنَُّكْم ُمتَّبَعُوَن{ ]الشعراء :  
 .(2)لال ٌحٌى:" أي: ٌتبعكم فرعون ولومه" 
متبعون ولومن من بنً إسرابٌل، لٌحولوا بٌنكم  لال الطبري:ٌمول:" إن فرعون وجنده 

 .(1)وبٌن الخروج من أرضهم، أرض مصر"
علل األمر باإلسراء باتباع فرعون وجنوده آثارهم. والمعنى: أنى  لال الزمخشري:" 

بنٌت تدبٌر أمركم وأمرهم على أن تتمدموا وٌتبعوكم، حتى ٌدخلوا مدخلكم، وٌسلكوا مسلككم من 
 .(5)طرٌك البحر، فؤطبمه علٌهم فؤهلكهم"

 
 المرآن

 [ٖ٘اء : ({ ]الشعرٖ٘}فَؤَْرَسَل فِْرَعْوُن فًِ اْلَمَدائِِن َحاِشِرٌَن )
                                                                                                                                                                      

 .2ٙ1ٕ/1(:ص5ٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
( "موارد" ، والحاكم فً ٖٕ٘ٗ( وابن حبان فً صحٌحه برلم )ٖٕٙ/ٖٔمسنده ) ورواه أبو ٌعلى فً(ٕ)

( من طرٌك دمحم بن فضٌل ، عن ٌونس بن أبً إسحاق ، عن أبً بردة عن أبً موسى به. 2ٔ٘/ٕالمستدرن )
 .( : "رجال أبً ٌعلى رجال الصحٌح"2ٓٔ/ٓٔولال الهٌثمً فً المجمع )

 .ٕٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٙر ابن كثٌر:تفسٌ (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (٘)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى لبن سبلم: (2)
 .ٖٓ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗٔ/ٖالكشاؾ: (5)
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 التفسٌر:
 ٌجمعون جٌشه من مدابن مملكته. -حٌن بلؽه مسٌر بنً إسرابٌل-فؤرسل فرعون جنده 

  .(ٔ)لال الطبري:ٌمول:" فؤرسل فرعون فً المدابن ٌحشر له جنده ولومه" 
 .(ٕ)لال الزجاج:" أي: أرسل من جمع له الجٌش، معناه: فجمع جمعه" 
نادٌهم داع وال مجٌب ، ؼاظ ذلن فرعون واشتد  فلما أصبحوا ولٌس فً لال ابن كثٌر:" 

ؼضبه على بنً إسرابٌل ؛ لما ٌرٌد هللا به من الدمار ، فؤرسل سرٌعا فً ببلده حاشرٌن ، أي : 
اب" َمْن ٌحشر الجنَد وٌجمعه ، كالنّمباء والُحجَّ
(ٖ). 

 
 المرآن

({ ٙ٘( َوإِنَّا لََجِمٌٌع َحاِذُروَن )٘٘لَغَائُِظوَن )( َوإِنَُّهْم لَنَا ٗ٘}إِنَّ َهُإاَلِء لَِشْرِذَمةٌ لَِلٌلُوَن )
 [ٙ٘ - ٗ٘]الشعراء : 
 التفسٌر:

وا مع موسى لَطابفة حمٌرة للٌلة العدد، وإنهم لمالبون  لال فرعون: إن بنً إسرابٌل الذٌن فرُّ
 صدورنا ؼًٌظا؛ حٌث خالفوا دٌننا، وخرجوا بؽٌر إذننا، وإنا لجمٌع متٌمظون مستعدون لهم.

[، أي:" لال فرعون: إن بنً ٗ٘وله تعالى:}إِنَّ َهُإاَلِء لَِشْرِذَمةٌ لَِلٌلُوَن{ ]الشعراء : ل 
وا مع موسى لَطابفة حمٌرة للٌلة العدد" إسرابٌل الذٌن فرُّ
(ٗ). 

} لَِشْرِذَمةٌ لَِلٌلُوَن { أي  -ٌعنً : بنً إسرابٌل  -نادى فٌهم : }إِنَّ َهُإالِء{  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)فة للٌلة": لطاب
 .(ٙ)لال الفراء:" ٌمول عصبة للٌلة" 
 .(2)أي: طابفة. وكل بمٌة للٌلة فهى: شرذمة" لال أبو عبٌدة:" 
 .(1)لال الزجاج:" الشرذمة فً كبلم العرب: الملٌل" 
لال الطبري:ٌمول:" وٌمول فرعون لجنده ولومه: }إن هإالء{ ٌعنً بهإالء: بنً  

ٌعنً بالشرذمة: الطابفة والعصبة البالٌة من عصب جبٌرة، وشرذمة إسرابٌل }لشرذمة للٌلون{، 
 :(5)كل شًء: بمٌته الملٌلة؛ ومنه لول الراجز

 جاء الشتاء ولمٌصً أخبلق ... شراذم ٌضحن منه التواق 
ولٌل: للٌلون، ألن كل جماعة منهم كان ٌلزمها معنى الملة؛ فلما جمع جمع جماعاتهم 

 :(ٓٔ)ٌتلٌل: للٌلون، كما لال الكم
 .(ٔٔ)فرد لواصً األحٌاء منهم ... فمد صاروا كحً واحدٌنا "

ٌجوز أن ٌرٌد بالملة: الذلة والمماءة، وال ٌرٌد للة العدد. والمعنى:  لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)أنهم لملتهم ال ٌبالى بهم وال ٌتولع ؼلبتهم وعلوهم"

 .(ٖٔ)بٌل"عن السدي، لوله: "}إن هإالء لشرذمة للٌلون{، ٌعنً: بنً إسرا 

                                                           

 .ٖٓ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔ/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٙ/ٕمجاز المرآن: (2)
 .5ٔ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .البٌت فً )اللسان: خلك( منسوب لراجز(5)
 .البٌت للكمٌت )اللسان: وحد((ٓٔ)
 .ٖٓ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٕٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)لال مجاهد:" هم ٌومبذ ست مبة ألؾ، وال ٌحصى عدد أصحاب فرعون" 
 .(ٕ)كانوا ست مبة وسبعٌن ألفا" لال أبو عبٌدة:" 
كان مع فرعون ٌومبذ ألؾ جبار، كلهم علٌه تاج، وكلهم أمٌر على  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)خٌل"
إلى ٌوسؾ، وهم اثنان وسبعون، عبد هللا بن شداد بن الهاد: "اجتمع ٌعموب وولده لال  

وخرجوا مع موسى وهم ست مبة ألؾ، فمال فرعون }إن هإالء لشرذمة للٌلون{، وخرج 
 .(ٗ)فرعون على فرس أدهم حصان على لون فرسه فً عسكره ثمان مبة ألؾ"

ٌحٌى بن عروة بن الزبٌر، "إن هللا عز وجل أمر موسى بالسٌر ببنً إسرابٌل ولد  عن 
نً إسرابٌل أن ٌسٌر بهم إذا طلع الممر فدعا ربه أن ٌإخر طلوعه حتى ٌفرغ، كان موسى وعد ب

 .(٘)فلما سار موسى ببنً إسرابٌل أذن فرعون فً الناس إن هإالء لشرذمة للٌلون"
عن لٌس بن عباد: "أن الشرذمة الذٌن سماهم فرعون من بنً إسرابٌل كانوا ست مبة  

لؾ، كل رجل منهم على حصان على رأسه بٌضة، ألؾ، لال: وكان ممدمة فرعون سبعة مبة أ
وفً ٌده حربة، وهو خلفهم فً الدهم. فلما انتهى موسى ببنً إسرابٌل إلى البحر، لالت بنو 
إسرابٌل. ٌا موسى أٌن ما وعدتنا، هذا البحر بٌن أٌدٌنا، وهذا فرعون وجنوده لد دهمنا من 

ن أنفلك لن ٌا موسى، أنا ألدم منن خلما؛ لال: خلفنا، فمال موسى للبحر: انفلك أبا خالد، لال: ال ل
فنودي أن أضرب بعصان البحر، فضربه، فانفلك البحر، وكانوا اثنً عسر سبطا. لال 
الجرٌري. فؤحسبه لال: إنه كان لكل سبط طرٌك، لال: فلما انتهى أول جنود فرعون إلى البحر، 

رٌحها فاشتد، فاتبعه الخٌل؛ لال:  هابت الخٌل اللهب؛ لال: ومثل لحصان منها فرس ودٌك، فوجد
فلما تتام آخر جنود فرعون فً البحر، وخرج آخر بنً إسرابٌل، أمر البحر فانصفك علٌهم، 
فمالت بنو إسرابٌل: ما مات فرعون وما كان لٌموت أبدا، فسمع هللا تكذٌبهم نبٌه علٌه السبلم، 

 .(ٙ)ابٌل"لال: فرمى به على الساحل، كؤنه ثور أحمر ٌتراءاه بنو إسر
أوحى هللا إلى موسى أن اجمع بنً إسرابٌل، كل أربعة أبٌات فً بٌت،  لال ابن جرٌج:" 

ثم اذبحوا أوالد الضؤن، فاضربوا بدمابها على األبواب، فإنً سآمر المبلبكة أن ال تدخل بٌتا 
ا، فإنه على بابه دم، وسآمرهم بمتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم، ثم اخبزوا خبزا فطٌر

أسرع لكم، ثم أسر بعبادي حتى تنتهً للبحر، فٌؤتٌن أمري، ففعل؛ فلما أصبحوا لال فرعون: 
هذا عمل موسى ولومه لتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالنا، فؤرسل فً أثرهم ألؾ ألؾ وخمس مبة 
ألؾ وخمس مبة ملن مسور، مع كل ملن ألؾ رجل، وخرج فرعون فً الكرش العظمى، ولال 

إالء لشرذمة للٌلون{، لال: لطعة، وكانوا ست مبة ألؾ، مبتا ألؾ منهم أبناء عشرٌن سنة }إن ه
 .(2)إلى أربعٌن"

[، أي:" وإنهم لمالبون صدورنا ؼًٌظا؛ ٘٘لوله تعالى:}َوإِنَُّهْم لَنَا لَؽَابُِظوَن{ ]الشعراء :   
 .(1)حٌث خالفوا دٌننا، وخرجوا بؽٌر إذننا"

 .(5)أي : كل ولت ٌصل لنا منهم ما ٌؽٌظنا " لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري:" ٌمول: وإن هإالء الشرذمة لنا لؽابظون، فذكر أن ؼٌظهم إٌاهم كان لتل  

المبلبكة من لتلت من أبكارهم، ولد ٌحتمل أن ٌكون معناه: وإنهم لنا لؽابظون بذهابهم منهم 

                                                           

 .ٕٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٙ1ٕ/1(:صٔ٘ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٔ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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ل أن ٌكون ذلن بفرالهم إٌاهم، بالعواري التً كانوا استعاروها منهم من الحلً، وٌحتم
 .(ٔ)وخروجهم من أرضهم بكره لهم لذلن"

 .(ٕ)ٌمول: بمتلهم أبكارنا من أنفسنا وأموالنا" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٖ)ولكنهم ٌفعلون أفعاال تؽٌظنا وتضٌك صدورنا"لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗ)ٌمال: لد ؼاظنً فبلن، ومن لال: أؼاظنً فمد لحن" لال الزجاج:" 
[، أي:" وإنا لجمٌع متٌمظون مستعدون ٙ٘وله تعالى:}َوإِنَّا لََجِمٌٌع َحاِذُروَن{ ]الشعراء : ل 
 .(٘)لهم"

 .(ٙ)لال الطبري: معناه" أنهم معدون مإدون ذوو أداة ولوة وسبلح" 
أي : نحن كل ولت نحذر من ؼابلتهم ، وإنً أرٌد أن أستؤصل شؤفتهم ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)وأبٌد خضراءهم. فجوزي فً نفسه وجنده بما أراد لهم"
ونحن لوم من عادتنا التٌمظ والحذر واستعمال الحزم فً األمور،  لال الزمخشري:أي:" 

بها إلى أهل المدابن، لببل فإذا خرج علٌنا خارج، سارعنا إلى حسم فساده، وهذه معاذٌر اعتذر 
 .(1)ٌظن به ما ٌكسر من لهره وسلطانه"

 .(5)مإدون مموون" :"َوإِنَّا لََجِمٌٌع َحاِذُروَن{، لال عن ابن عباس فً لوله: 
عن أبً إسحاق، لال: "سمعت األسود بن زٌد ٌمرأ: }وإنا لجمٌع حاذرون{، لال: مموون  
 .(ٓٔ)مإدون"
 .(ٔٔ)ٌمرأ: "}وإنا لجمٌع حاذرون{، ٌمول: مإدون"عن الضحان بن مزاحم أنه كان  
 .(ٕٔ)ٌمول: حذرنا، لال: جمعنا أمرنا" لال السدي:" 
 .(ٖٔ)مإدون معدون فً السبلح والكراع" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٗٔ)لال دمحم بن لٌس: "كان مع فرعون ست مبة ألؾ حصان أدهم سوى ألوان الخٌل" 
جاء فً التفسٌر أن معنى حاذرون، مإدون. أي: ذوو أداة، أي ذوو سبلح  لال الزجاج:" 

 .(٘ٔ)والسبلح أداة الحرب، فالحاذر المستعذ، والحذر المتٌمظ"
 .(ٙٔ)بؽٌر ألؾ، «وأنا لجمٌع حذرون »ولرئ: 
 

 المرآن
َن َوأَْوَرثْنَاَها بَنًِ إِْسَرائٌَِل ( َكَذلِ 8٘( َوُكنُوٍز َوَممَاٍم َكِرٌٍم )7٘}فَؤَْخَرْجنَاُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعٌُوٍن )

 [9٘ - 7٘({ ]الشعراء : 9٘)
 التفسٌر:

                                                           

 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٕ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 .ٖٗ٘/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٗ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕ/ٗمعانً المرآن: (٘ٔ)
 .ٖٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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ذات البساتٌن وعٌون الماء وخزابن المال « مصر»فؤخرج هللا فرعون ولومه من أرض 
 والمنازل الحسان. وكما أخرجناهم، جعلنا هذه الدٌار من بعدهم لبنً إسرابٌل.

-2٘( َوُكنُوٍز َوَممَاٍم َكِرٌٍم{ ]الشعراء : 2َ٘جنَّاٍت َوُعٌُوٍن) لوله تعالى:}فَؤَْخَرْجنَاُهْم ِمنْ  
ذات البساتٌن وعٌون الماء وخزابن « مصر»[، أي:" فؤخرج هللا فرعون ولومه من أرض 1٘

 .(ٔ)المال والمنازل الحسان"
أي : فخرجوا من هذا النعٌم إلى الجحٌم ، وتركوا تلن المنازل العالٌة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)لبساتٌن واألنهار واألموال واألرزاق والملن والجاه الوافر فً الدنٌا "وا

لال الطبري: ٌمول:" فؤخرجنا فرعون ولومه من بساتٌن وعٌون ماء، وكنوز ذهب  
 .(ٖ)وفضة، وممام كرٌم. لٌل: إن ذلن الممام الكرٌم: المنابر"

فتً النٌل من أعبله إلى فً المصة: أن البساتٌن كانت ممتدة على حا لال السمعانً:" 
آخره.. ولوله: }وكنوز{ أي: كنوز األموال، وفً بعض المصص: أنه كان لفرعون ثمانمابة ألؾ 
ؼبلم، كل ؼبلم على فرس من عتٌك، فً عنك كل فرس طوق من ذهب، ولوله: }وممام كرٌم{ 

فً ذلن الولت، أي: منازل حسان، ولد لٌل: إن الممام الكرٌم هو المنابر، وكان بمصر ألؾ منبر 
ولٌل: }وممام كرٌم{ أي: مجلس األشراؾ، وذكر بعضهم: أنه كان إذا لعد على سرٌره وضع 
بٌن ٌدٌه ثبلثمابة كرسً من ذهب ٌجلس علٌها األشراؾ، علٌهم ألبٌة الدٌباج مخوصة بالذهب 

"(ٗ). 
شرق عن عبد هللا بن عمرو لال: " نٌل مصر سٌد األنهار سخر هللا له كل نهر بٌن الم 

والمؽرب وذهلل له فإذا أراد هللا أن ٌجري نٌل مصر أمر كل نهر أن ٌمده فمدته األنهار بمابها 
وفجر هللا له من األرض عٌونا فإذا انتهى جرٌه إلى ما أراد هللا أوحى هللا إلى كل ماء أن ٌرجع 

 .(٘)إلى عنصره"
[، أي:" وكما أخرجناهم، 2٘]الشعراء : لوله تعالى:}َكَذِلَن َوأَْوَرثْنَاَها بَنًِ إِْسَرابٌَِل{  

 .(ٙ)جعلنا هذه الدٌار من بعدهم لبنً إسرابٌل"
لال الطبري: " ٌمول: هكذا أخرجناهم من ذلن كما وصفت لكم فً هذه اآلٌة والتً  

لبلها، وأورثنا تلن الجنات التً أخرجناهم منها والعٌون والكنوز والممام الكرٌم عنهم بهبلكهم 
 .(2)بنً إسرابٌل"
} َكَذِلَن َوأَْوَرثْنَاَها بَنًِ إِْسَرابٌَِل { ، كما لال تعالى : } َوأَْوَرثْنَا اْلمَْوَم  لال ابن كثٌر:" 

ْت َكِلَمةُ َربَِّن اْلحُ  ْسنَى الَِّذٌَن َكانُوا ٌُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق األْرِض َوَمؽَاِربََها الَّتًِ بَاَرْكنَا فٌَِها َوتَمَّ
ْرنَا َما َكاَن ٌَْصنَُع فِْرَعْوُن َولَْوُمهُ َوَما َكانُوا ٌَْعِرُشوَن { َعلَى بَنًِ  إِْسَرابٌَِل بَِما َصبَُروا َوَدمَّ
[ ، ولال تعالى : } َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ األْرِض َونَْجعَلَُهْم 2ٖٔ]األعراؾ : 

ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَوارِ  َن لَُهْم فًِ األْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا أَبِمَّ ثٌَِن * َونَُمّكِ
 .(1)["ٙ،  ٌَْ٘حَذُروَن { ]المصص : 

 
 المرآن

 [ٓٙ({ ]الشعراء : ٓٙ}فَؤَتْبَعُوُهْم ُمْشِرلٌَِن )
 التفسٌر:

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٖٕ/2،و انظر: تفسٌر ابن كثٌر:1ٔ/٘أخرجه النحاس فً معانً المرآن: (٘)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 فلحك فرعون وجنده موسى وَمن معه ولت شروق الشمس.
 .(ٔ)لال لتادة:" أتبع فرعون وجنوده موسى حٌن أشرلت األرض" 
لال الطبري: " فؤتبع فرعون وأصحابه بنً إسرابٌل، مشرلٌن حٌن أشرلت الشمس،  

 .(ٕ)ولٌل حٌن أصبحوا"
أي: فً ولت شروق الشمس، ٌمال أشرلنا أي دخلنا فً ولت طلوع  لال الزجاج:" 

رلت إذا أضاءت وصفت، وأشرلنا نحن دخلنا فً الشمس، وٌمال شرلت الشمس إذا طلعت، وأش
 .(ٖ)الشروق"
 .(ٗ)أي : وصلوا إلٌهم عند شروق الشمس ، وهو طلوعها" لال ابن كثٌر:" 

لال ابن كثٌر:"ذكر ؼٌر واحد من المفسرٌن : أن فرعون خرج فً جحفل عظٌم وجمع 
مد والدول ، من كبٌر، وهو عبارة عن مملكة الدٌار المصرٌة فً زمانه ، أولً الحل والع

ا ما ذكره ؼٌر واحد من اإلسرابٌلٌات ، من  األمراء والوزراء والكبراء والرإساء والجنود ، فؤمَّ
أنه خرج فً ألؾ ألؾ وستمابة ألؾ فارس ، منها مابة ألؾ على خٌل ُدْهم ، ولال كعب األحبار 

ت بنً إسرابٌل ، : فٌهم ثمانمابة ألؾ حصان أدهم ، ففً ذلن نظر. والظاهر أنه من مجازفا
وهللا ، سبحانه وتعالى ، أعلم. والذي أخبر به هو النافع ، ولم ٌعٌن عدتهم ؛ إذ ال فابدة تحته ، 

 .(٘)إال أنهم خرجوا بؤجمعهم"
خرج موسى لٌبل فكسؾ الممر وأظلمت األرض، ولال أصحابه: إن ٌوسؾ  لال السدي:" 

رجن بعظامه معنا، فخرج موسى لٌلته ٌسؤل أخبرنا أنا سننجى من فرعون، وأخذ علٌنا العهد لنخ
عن لبره، فوجد عجوزا بٌتها على لبره، فؤخرجته له بحكمها، وكان حكمها أو كلمة تشبه هذا، 
أن لالت: احملنً فؤخرجنً معن، فجعل عظام ٌوسؾ فً كسابه، ثم حمل العجوز على كسابه، 

م، وال تبرح، حبست عن فجعله على رلبته، وخٌل فرعون هً ملء أعنتها حضرا فً أعٌنه
 .(ٙ)موسى وأصحابه حتى تواروا"

 [:ٓٙ-ٓ٘فوابد اآلٌات:]
 لوة اإلٌمان مصدر شجاعة خارلة للعادة بحٌث ٌفرح المإمن بالموت ألنه ٌوصله إلى ربه. -ٔ
 حسن الرجاء فً هللا والطمع فً رحمته، وفضل األسبمٌة فً الخٌر. -ٕ
أسلوب خاص فً الحرب ٌهديء من مخاوؾ األمة مشروعٌة التعببة العامة واستعمال  -ٖ

 حكومة وشعباً.
 دمار الظالمٌن وهبلن المسرفٌن فً الكفر والشر والفساد. -ٗ
 

 المرآن
ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن لَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن )  [ ٔٙ({ ] الشعراء:ٔٙ}فَلَمَّ

 التفسٌر:
 خر لال أصحاب موسى: إنَّ َجْمَع فرعون ُمْدِركنا ومهلكنا. فلما رأى كل واحد من الفرٌمٌن اآل

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن{ ] الشعراء:  [، أي:" فلما رأى كل واحد من ٔٙلوله تعالى:}فَلَمَّ
 .(2)الفرٌمٌن اآلخر"

 .(1)أي : رأى كل من الفرٌمٌن صاحبه" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .2ٙ5ٕ/1(:صٖ٘ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٗ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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فرعون، وكان أصحاب موسى لد خرجوا لال الزجاج:" أي لما والؾ جمع موسى جمع  
 .(ٔ)لٌبل"

عن المشٌخة، لال: "لما لمً موسى فرعون، لال: أمر موسى ٌوشع بن نون روي  
 .(ٕ)وأصحابه أن ٌسودوا رإوسهم ولحاهم"

[، أي:" لال أصحاب ٔٙلوله تعالى:}لَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن{ ] الشعراء: 
 . (ٖ)عون ُمْدِركنا ومهلكنا"موسى: إنَّ َجْمَع فر

 .(ٗ)لال الزجاج:" أي: سٌدركنا جمع فرعون هذا الكثٌر، وال طالة لنا بهم" 
وذلن أنه انتهى بهم السٌر إلى سٌؾ البحر ، وهو بحر الملزم ، فصار  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)أمامهم البحر ، وفرعون لد أدركهم بجنوده"
 

 المرآن
ًَ َربًِّ َسٌَْهِدٌِن )  [  ٕٙ({ ] الشعراء:ٕٙ}لَاَل َكالَّ إِنَّ َمِع

 التفسٌر:
لال موسى لهم: كبل لٌس األمر كما ذكرتم فلن تُْدَركوا؛ إن معً ربً بالنصر، سٌهدٌنً لما فٌه 

 نجاتً ونجاتكم.
{ ] الشعراء:  ما ذكرتم [، أي:" لال موسى لهم: كبل لٌس األمر كٕٙلوله تعالى:}لَاَل َكبلَّ

 (ٙ)فلن تُْدَركوا"
 .(2)لال الزجاج:" لال موسى كبل أي ارتدعوا وازدجروا فلٌسوا ٌدركوننا" 
 .(1)أي : ال ٌصل إلٌكم شًء مما تحذرون" لال ابن كثٌر:" 
ًَ َربًِّ َسٌَْهِدٌِن{ ] الشعراء:  [، أي:" إن معً ربً بالنصر، ٕٙلوله تعالى:}إِنَّ َمِع

 .  (5)ونجاتكم"سٌهدٌنً لما فٌه نجاتً 
هو الذي أمرنً أن أسٌر هاهنا بكم ، وهو ال  -سبحانه  -أي : "فإن هللا  لال ابن كثٌر: 

 .(ٓٔ)ٌخلؾ المٌعاد
عن عبد هللا بن شداد بن الهاد اللٌثً: "لال أصحاب موسى: }إنا لمدركون{. لال: }كبل  

 . (ٔٔ)إن معً ربً سٌهدٌن{ إلى النجاة لد وعدنً ذلن وال خلؾ لموعده"
 

 المرآن
ٌْنَا إِلَى ُموَسى أَِن اْضِرْب بِعََصاَن اْلبَْحَر فَاْنفَلََك فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظٌِم ) ({ ] ٖٙ}فَؤَْوَح

 [  ٖٙالشعراء:
 التفسٌر:

فؤوحٌنا إلى موسى أن اضرب بعصان البحر، فضرب، فانفلك البحر إلى اثنً عشر طرٌمًا بعدد 
 ٌل، فكانت كل لطعة انفصلت من البحر كالجبل العظٌم.لبابل بنً إسراب

                                                           

 .5ٕ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .22ٕٔ/1(:صٖٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .]بتصرؾ[5ٕ/ٗمعانً المرآن: (2)
 ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .22ٕٔ/1(:صٕٙٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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ٌْنَا إِلَى ُموَسى أَِن اْضِرْب بِعََصاَن اْلبَْحَر{ ] الشعراء:  [، أي:" أمرنا ٖٙلوله تعالى:}فَؤَْوَح
   .(ٔ)موسى بطرٌك الوحً أن ٌضرب البحر بعصاه"

إلى البحر، لالت بنوا لال لٌس بن عبادة :" لما انتهى موسى علٌه السبلم ببنً إسرابٌل  
إسرابٌل: أٌن ما وعدتنا هذا البحر بٌن أٌدٌنا وهذا فرعون وجنوده لد دهمنا من خلفنا. فمال 
موسى للبحر: انفرق أبا خالد. فمال: لن أنفرق لن ٌا موسى، أنا ألدم منن وأشد خلما. لال: فنودي 

 .(ٕ)}أن اضرب بعصان البحر{"
فتمدم هارون فضرب البحر، فؤبى البحر أن ٌنفتح، ولال: من هذا الجبار  لال السدي:" 

 .(ٖ)الذي ٌضربنً؟ حتى أتاه موسى، فكناه: أبا خالد، وضربه فانفلك"
لال دمحم بن إسحاق فؤوحى هللا عز وجل فٌما ذكر لً إلى البحر أن إذا ضربن موسى  

من هللا انتظارا لما أمره هللا وأوحى بعصاه فانفلك له لال فبات البحر ٌضرب بعضه بعضا خوفا 
 .(ٗ)هللا إلى موسى أن اضرب البحر، فضربه بها فٌها سلطان هللا الذي أعطاه فانفلك"

 .(٘)[، أي:" فضربه فانشك وانفلك"ٖٙلوله تعالى:}فَاْنفَلََك{ ] الشعراء: 
ومإمن  كان هارون ، علٌه السبلم ، فً الممدمة ، ومعه ٌوشع بن نون، لال ابن كثٌر:" 

آل فرعون وموسى ، علٌه السبلم ، فً السالة ، ولد ذكر ؼٌر واحد من المفسرٌن : أنهم ولفوا 
ال ٌدرون ما ٌصنعون ، وجعل ٌوشع بن نون، أو مإمن آل فرعون ٌمول لموسى ، علٌه السبلم 

بك إال : ٌا نبً هللا ، هاهنا أمرن هللا أن تسٌر ؟ فٌمول : نعم ، والترب فرعون وجنوده ، ولم ٌ
الملٌل ، فعند ذلن أمر هللا نبٌه موسى أن ٌضرب بعصاه البحر ، فضربه ، ولال : انفلك بإذن 

 .(ٙ)هللا"
 .(2)عن لٌس بن عباد: "فضرب ٌعنى موسى البحر، فانفلك البحر"لال  
 .(1)لال أبو مسعود الجرٌري: "كانوا اثنا عشر سبطا فؤحسب أنه كان لكل سبط طرٌك" 
: أن موسى ، علٌه السبلم ، لما  حمزة بن ٌوسؾ بن عبد هللا بن سبلم:"دمحم بن عن  

انتهى إلى البحر لال : ٌا من كان لبل كل شًء والمكون لكل شًء ، والكابن لبل كل شًء ، 
 .(5)"اجعل لنا مخرًجا. فؤوحى هللا إلٌه : } أَِن اْضِرْب بِعََصاَن اْلبَْحَر {

ألؾ حصان سوى اإلناث، وخرج موسى علٌه  خرج فرعون فً ألؾ لال ابن عباس:" 
السبلم فً بنً إسرابٌل فً ستمابة ألؾ لال فرعون إن هإالء لشرذمة للٌلون فلما بلػ موسى 
البحر واتبعه فرعون لال له فتاه أٌن ترٌد؟ وكان هللا عز وجل أوحى إلٌه أن اضرب بعصان 

سمع له وأطع فبات البحر تلن البحر وأوحى هللا إلى البحر أن موسى سٌضربن فإذا ضربن فا
اللٌلة وله أفكل ٌعنى رعدة ال ٌدري من أي جوانبه ٌضرب موسى، فمال له فتاه ٌوشع بن نون: 

 .(ٓٔ)ٌا موسى أٌن أمرن ربن لال: أمرنً أن أضرب البحر لال: فاضربه"
وأوحى هللا عز جل إلى البحر إذا ضربن عبدي فانفلك له اثنا عشر  لال ابن عباس:" 
تى ٌجوز موسى ومن معه ثم التمى على من بمً بعد من فرعون وأشٌاعه فنسً موسى فرلا ح

أن ٌضرب البحر فدفع إلى البحر وله لصٌؾ مخافة أن ٌضربه موسى بعصاه وهو ؼافل فٌصٌر 
عاصٌا له فلما تراءا الجمعان وتماربا لال لوم موسى: إنا لمدركون افعل ما أمرن ربن فإنن لم 

                                                           

 .ٖٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .22ٕٕ/1(:ص1ٙٙ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .22ٕٕ/1(:ص5ٙٙ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .22ٕٕ/1(:ص2ٓٙ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .22ٖٕ/1(:ص2ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٖٕ/1(:ص2ٖٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٕٔ/1(:صٗٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .22ٕٔ/1(:ص٘ٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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وعدنً إذا انتهٌت إلى البحر أن ٌنفرق لً حتى أجاوزه ثم ذكر بعد ذلن تكذب ولم تكذب لال 
العصا فضرب البحر بالعصا حٌن دنى أوابل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر 

 .(ٔ)كما أمر هللا وكما وعد موسى ملسو هيلع هللا ىلص"
ا نبً هللا أٌن عمرو بن مٌمون :"لما انتهى موسى إلى البحر، لال له وصٌه: ٌلال  

أمرت؟ لال: هاهنا. لال: وهللا ما كذبت وال كذبت مرتٌن ثم إن موسى لال للبحر: أتعرفنً فمال: 
لمد استكبرت ٌا موسى ما انفرلت ألحد من بنً إسرابٌل إال لن فؤوحى هللا إلٌه: }اضرب 

 .(ٕ)بعصان البحر فانفلك فكان كل فرق كالطود العظٌم{"
ن البحر ساكنا ال ٌتحرن فلما كان لٌلة ضربه موسى بالعصا كا لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٖ)صار ٌمد وٌزجر"
[، أي:" فكان كل جزء منه ٖٙلوله تعالى:}فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظٌِم{ ] الشعراء: 

  .(ٗ)كالجبل الشامخ الثابت"
 .(٘)لال الزجاج:" أي: كل جزء تفرق منه كالجبل العظٌم" 
عباس:" أوحى هللا إلى موسى :}أن اضرب بعصان البحر فانفلك فكان كل فرق لال ابن  

كالطود العظٌم{، لال: فضرب فصار اثنا عشر طرٌما، وكانوا اثنا عشر سبط لكل سبط 
 .(ٙ)طرٌك"
وروى عن عبد هللا بن مسعود . (2)عن ابن عباس، لوله: "}كالطود{، ٌمول: كالجبل" 

 .(1)عبد هللا بن عبٌد مثل ذلنودمحم بن كعب والضحان ولتادة و
 .(5)لال عطاء :" وأما }كالطود العظٌم{: الفسح العظٌم بٌن الجبلٌن" 
عن السدي، "}فكان كل فرق كالطود العظٌم{،ٌمول: كالجبل العظٌم، فدخل بنوا إسرابٌل  

وكان فً البحر اثنا عشر طرٌما فً كل طرٌك سبط، وكانت الطرق إذا انفلمت بجدران فمال كل 
سبط: لد لتل أصحابنا فلما رأى ذلن موسى دعا هللا عز وجل فجعلها لهم لناطر كهٌبة الطٌمان 

 .(ٓٔ)ٌنظر آخرهم إلى أولهم حتى خرجوا جمٌعا"
لال دمحم بن إسحاق: }فكان كل فرق كالطود العظٌم{، أي: كالجبل العظٌم، عن ٌبس من  

ٌبسا ال تخاؾ دركا وال  األرض، ٌمول عز وجل لموسى: }فاضرب لهم طرٌما فً البحر
تخشى{، فلما أسفر له البحر، عن طرٌك لابمة ٌبس، سلن فٌه موسى ببنً إسرابٌل وأتبعه 

 .(ٔٔ)فرعون بجنوده"
 

 المرآن
ٌْنَا ُموَسى َوَمْن َمعَهُ أَْجَمِعٌَن )ٗٙ}َوأَْزلَْفنَا ثَمَّ اآْلَخِرٌَن ) ({ ٙٙ( ثُمَّ أَْغَرْلنَا اآْلَخِرٌَن )٘ٙ( َوأَْنَج

 [  ٙٙ-ٗٙ] الشعراء:
 التفسٌر:

                                                           

 .22ٖٕ-22ٕٕ/1(:ص2ٔٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .22ٕٕ-22ٕٔ/1(:ص2ٙٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .22ٕٔ/1(:صٙٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٕ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .22ٖٕ/1(:ص2٘ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .22ٖٕ/1(:ص2ٗٙ٘ٔرجه ابن أبً حاتم)أخ (2)
 . بدون سند.22ٖٕ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 ٗٗٔ/ٙالفَّج بٌن الجبلٌن". انظر: تفسٌر ابن كثٌر: . أي:"22ٕٗ/1(:ص21ٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .22ٖٕ/1(:ص2ٙٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .22ٖٕ/1(:ص22ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)



ٔ1ٗ 
 

ْبنا هنان فرعون ولومه حتى دخلوا البحر، وأنجٌنا موسى وَمن معه أجمعٌن. فاستمر البحر  ولرَّ
عبروا إلى البر، ثم أؼرلنا فرعون ومن معه بإطباق البحر علٌهم بعد أن  على انفبلله حتى

 دخلوا فٌه متبعٌن موسى ولومه.
ْبنا هنان فرعون ولومه ٗٙلوله تعالى:}َوأَْزلَْفنَا ثَمَّ اآْلَخِرٌَن{ ] الشعراء:  [، أي:" ولرَّ

 .(ٔ)حتى دخلوا البحر"
ة، والحجة فٌها أنها لٌلة جمع ولال أي: وجمعنا، ومنه لٌلة المزدلف لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٕ)بعضهم وأهلكنا"
أي: لربنا ثم اآلخرٌن من الؽرق، وهم أصحاب فرعون، ولال أبو عبٌدة:  لال الزجاج:" 

. لال ومن ذلن سمٌت مزدلفة جمعا. وكبل المولٌن حسن جمٌل، (ٖ)}أزلفنا{: جمعنا ثم اآلخرٌن
 .(ٗ)فً كبلم العرب المربى" ألن جمعهم تمرٌب بعضهم من بعض، وأصل الزلفى

ولربنا هنالن آل فرعون من البحر، ولدمناهم إلٌه، ومنه لوله: }وأزلفت  لال الطبري:" 
 :(٘)الجنة للمتمٌن{، بمعنى: لربت وأدنٌت؛ ومنه لول العجاج
 .(ٙ)طً اللٌالً زلفا فزلفا ... سماوة الهبلل حتى احمولفا"

 .(2)ٌمول: وأدنٌنا فرعون وجنوده إلى البحر" لال لتادة:" 
 . (1)لال عطاء:" وأما :}أزلفنا ثم اآلخرٌن{: فمدمنا إلى البحر آل فرعون" 
ثم دنا فرعون وأصحابه، فلما نظر فرعون إلى البحر منفلك لال: أال ترون  لال السدي:" 

هللا عز وجل: }أزلفنا{، إلى البحر فرق منً فانفتح لً حتى أدرن أعدابً فؤلتلهم، فذلن لول 
 .(5)ٌمول: لربنا"
ٌْنَا ُموَسى َوَمْن َمعَهُ أَْجَمِعٌَن{ ] الشعراء:  [، أي:" وأنجٌنا موسى ٘ٙلوله تعالى:}َوأَْنَج

 .(ٓٔ)وَمن معه جمٌعا"
وأنجٌنا موسى مما أتبعنا به فرعون ولومه من الؽرق فً البحر  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔٔ)ل أجمعٌن"ومن مع موسى من بنً إسرابٌ
أي : أنجٌنا موسى وبنً إسرابٌل ومن معهم على دٌنهم فلم ٌهلن منهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)أحد"

عن عبد هللا أن موسى ملسو هيلع هللا ىلص حٌن أسرى ببنً إسرابٌل بلػ فرعون فؤمر بشاة فذبحت ثم  
لال: ال ٌفرغ من سلخها حتى تجتمح إلً ستمابة ألؾ من المبط فانطلك موسى حتى انتهى إلى 
فرق البحر فمال له: انفرق فمال له البحر لمد استكبرت ٌا موسى وهل انفرلت ألحد من ولد آدم فؤ

لن؟ لال: ومع موسى رجل على حصان له، فمال له ذلن الرجل: أٌن أمرت ٌا نبً هللا؟ لال ما 
أمرت إال بهذا الوجه هذا البحر. فؤلحم فرسه فسبح به فخرج. فمال: أٌن أمرت ٌا نبً هللا؟ لال: 

، ثم لال: ما أمرت إال بهذا الوجه. لال: وهللا ما كذبت وال كذبت. ثم ألحم الثانٌة فسبح ثم خرج
أٌن أمرت ٌا نبً هللا؟ لال ما أمرت إال بهذا الوجه. لال: وهللا ما كذبت وال كذبت. لال: فؤوحى 

                                                           

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .12/ٕمجاز المرآن: (ٕ)
 .12/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٖ)
 .5ٖ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
/ ٔ، والصحاح واللسان والتاج )زلؾ( والشنتمرى ٖٓٓ/ٔ، ومجاز المرآن:ٓ٘ٔ/ ٔوالكتاب  -1ٗدٌوانه (٘)

 .وفتح الباري 1ٓٔ
 .1ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٔٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٕٗ/1(:ص25ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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هللا إلى موسى: }أن اضرب بعصان البحر{ فضربه موسى بعصاه }فانفلك{، فكان فٌه اثنا عشر 
 سبطا لكل سبط طرٌك ٌتراءون فٌه، فلما خرج أصحاب موسى تتام أصحاب فرعون، التمى

 .(ٔ)البحر علٌهم فؤؼرلهم"
 .(ٕ)[، أي:" ثم أؼرلنا فرعون ومن معه"ٙٙلوله تعالى:}ثُمَّ أَْؼَرْلنَا اآْلَخِرٌَن{ ] الشعراء: 
 .(ٕ)معه"

ٌمول: ثم أؼرلنا فرعون ولومه من المبط فً البحر بعد أن أنجٌنا موسى  لال الطبري: " 
  .(ٖ)منه ومن معه"
  .(ٗ)م ٌبك منهم رجل إال هلن"وأؼرق فرعون وجنوده ، فل لال ابن كثٌر:" 
لال ابن عباس:" فلما جاز أصحاب موسى كلهم دخل أصحاب فرعون كلهم فالتمى  

البحر علٌهم كما أمر، فلما جاوز البحر موسى، لال أصحابه: إنا نخاؾ أال ٌكون فرعون ؼرق 
 .(٘)وال نإمن بهبلكه، فدعا ربه، فؤخرجه ببدنه حتى استٌمنوا"

لنا أنه لما خرج آخر بنً إسرابٌل من البحر ودخل البحر آل فرعون، ذكر  لال لتادة:" 
 .(ٙ)أطبك علٌهم البحر فؽرلهم"

فلما خرج أصحاب موسى، وتكامل أصحاب فرعون، اضطم علٌهم البحر،  لال عبدهللا:" 
 .(2)فما رإي سواد أكثر من ٌومبذ، لال: وؼرق فرعون"

بنو إسرابٌل البحر فلم ٌبك منهم أحد، ألبل  عن عبد هللا بن شداد لال، ثنا إنه لما دخلت 
فرعون على حصان له من الخٌل حتى ولؾ على شفٌر البحر وهو لابم على حاله فهاب 
الحصان أن ٌتمدم، فعرض له جبرٌل علٌه السبلم على فرس أنثى ورٌك فمربها منه فشمها الفحل 

ون، لد دخل دخلوا معه لال فلما شمها لدمها فتمدم الحصان علٌه فرعون، فلما رأى جند فرع
وجبرٌل أمامه ومٌكابٌل على فرس من خلؾ الموم ٌشحذهم على فرسه، ذلن ٌمول الحموا 
بصاحبكم حتى إذا فصل جبرٌل من البحر لٌس أمامه أحد ولؾ مٌكابٌل على ناحٌته األخرى 
أى لٌس خلفه أحد أطبك علٌهم البحر، ونادى فرعون حٌن رأى من سلطان هللا ولدرته ما ر

وعرؾ له وخذلته نفسه نادى: آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرابٌل وأنا من 
 .(1)المسلمٌن"
فلما لام فرعون على أفواه الطرٌك أبت خٌله أن تمتحم، فنزل جبرٌل على  لال السدي:" 

 ماذٌانة فشامت الحصن رٌح الماذٌانة فالتحمت فً أثرها حتى إذا هم أولهم أن ٌخرج ودخل
آخرهم أمر البحر أن ٌؤخذهم، فالتطم علٌهم، وتفرد جبرٌل بفرعون ٌممله من ممل البحر فجعل 

 .(5)ٌدسها فً فٌه"
 

 المرآن
  [، 2ٙ{]الشعراء : (7ٙ}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
، وما صار أكثر أتباع فرعون مإمنٌن مع إن فً ذلن الذي حدث لَعبرة عجٌبة دالة على لدرة هللا

 هذه العبلمة الباهرة.

                                                           

 .22ٕ٘-22ٕٗ/1(:ص1ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .ٖٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .22ٕ٘/1(:ص1ٖٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .22ٕ٘/1(:ص1٘ٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .22ٕ٘/1(:ص1ٙٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٕٙ-22ٕ٘/1(:ص12ٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٕ٘/1(:ص1ٗٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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[، أي:" إن فً ذلن الذي حدث لَعبرة 2ٙلوله تعالى: }إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{]الشعراء :  
 .(ٔ)عجٌبة دالة على لدرة هللا"

أي : فً هذه المصة وما فٌها من العجابب والنصر والتؤٌٌد لعباد هللا  لال ابن كثٌر:" 
  .(ٕ)المإمنٌن ؛ لداللة وحجة لاطعة وحكمة بالؽة"

أي عبرة وبٌنة أنن لم تكن كما كنت تمول لنفسن، وكان ٌمال: لو لم  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٖ)ٌخرجه هللا تعالى ببدنه حٌن أؼرله لشن فٌه بعض الناس"

إن فٌما فعلت بفرعون ومن معه تؽرٌمً إٌاهم فً البحر إذ كذبوا  الطبري:ٌمول: " لال 
رسولً موسى، وخالفوا أمري بعد اإلعذار إلٌهم، واإلنذار لداللة بٌنة ٌا دمحم لمومن من لرٌش 
على أن ذلن سنتً فٌمن سلن سبٌلهم من تكذٌب رسلً، وعظة لهم وعبرة أن ادكروا واعتبروا 

فعلهم من تكذٌبن مع البرهان واآلٌات التً لد أتٌتهم، فٌحل بهم من العموبة نظٌر  أن ٌفعلوا مثل
ما حل بهم، ولن آٌة فً فعلً بموسى، وتنجٌتً إٌاه بعد طول عبلجه فرعون ولومه منه، 
وإظهاري إٌاه وتورٌثه ولومه دورهم وأرضهم وأموالهم، على أنً سالن فٌن سبٌله، إن أنت 

بلٌػ الرسالة إلى من أرسلتن إلٌه لٌامه، ومظهرن على مكذبٌن، صبرت صبره، ولمت من ت
  .(ٗ)ومعلٌن علٌهم"
[، أي:" وما صار أكثر أتباع 2ٙلوله تعالى: }َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{]الشعراء :  

 .(٘)فرعون مإمنٌن مع هذه العبلمة الباهرة"
إمنٌن بما أتان هللا من الحك المبٌن، ٌمول: وما كان أكثر لومن ٌا دمحم م لال الطبري:" 

 . (ٙ)فسابك فً علمً أنهم ال ٌإمنون"
    .(2)عن سعٌد بن جبٌر، "}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{، :ٌعنى: مصدلٌن" 
 

 المرآن
ِحٌُم )  [، 8ٙ({]الشعراء : 8ٙ}َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 التفسٌر:
الرحٌم، بعزته أهلن الكافرٌن المكذبٌن، وبرحمته نجَّى موسى وَمن معه وإن ربن لهو العزٌز 

 أجمعٌن.
}العزٌز{ فً انتمامه ممن كفر به وكذب رسله من أعدابه، }الرحٌم{ بمن  لال الطبري:" 

 . (1)أنجى من رسله، وأتباعهم من الؽرق والعذاب الذي عذب به الكفرة"
ًء ولهره وؼلبه ، } الرحٌم { أي : بخلمه ، فبل " أي : الذي َعّز كلَّ ش لال ابن كثٌر: 

 .(5)ٌعجل على َمْن عصاه ، بل ٌنظره وٌإجله ثم ٌؤخذه أخذ عزٌز ممتدر"
 .(ٓٔ)عن دمحم بن إسحاق: "}العزٌز{، لال: العزٌز فً نصرته ممن كفر به إذا شاء" 
 .(ٔٔ)عن سعٌد، لوله: "}الرحٌم{، ٌعنً: رحٌما بهم بعد التوبة" 
 [:1ٙ-ٔٙاآلٌات:]فوابد 
 ظهور آثار االستعباد فً بنً إسرابٌل متجلٌة فً خوفهم مع مشاهدة اآلٌات. -ٔ

                                                           

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .٘ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .22ٕٙ/1(:ص11ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٖٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٔٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٖٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٗٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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ثبوت صفة المعٌة اإللهٌة فً لول موسى }إن معً ربً{ إذ لال له عند إرساله }إننً معكما{  -ٕ
. 
 ثبوت الوحً اإللهً. -ٖ
 آٌة انفبلق البحر من أعظم اآلٌات. -ٗ
ٌِْه َوَسلََّم بمصة مثل هذا المصص الذي ال ٌتؤتى إال بوحً خاص.تمرٌر نبوة دمحم َصلَّ  -٘  ى هللاُ َعلَ
 

 المرآن
ٌِْهْم نَبَؤَ إِْبَراِهٌَم )   [2ٓ -5ٙ{ ]الشعراء: (7ٓ( إِْذ لَاَل ِْلَبٌِِه َولَْوِمِه َما تَْعبُُدوَن )9ٙ}َواتُْل َعلَ

 التفسٌر:
 إبراهٌم حٌن لال ألبٌه ولومه: أي شًء تعبدونه؟خبر  -أٌها الرسول  -والصص على الكافرٌن 

َ إِْبَراِهٌَم{ ]الشعراء:   ٌِْهْم نَبَؤ  -[، أي:" والصص على الكافرٌن 5ٙلوله تعالى:}َواتُْل َعلَ
 .(ٔ)خبر إبراهٌم" -أٌها الرسول 
 .(ٕ)لال الزجاج:" معناه: خبر إبراهٌم" 
 .(ٖ)ا دمحم خبر إبراهٌم"لال الطبري: ٌمول:" والصص على لومن من المشركٌن ٌ 
هذا إخبار من هللا تعالى عن عبده ورسوله وخلٌله إبراهٌم إمام الحنفاء ،  لال ابن كثٌر:" 

أمر هللا رسوله دمحما ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، أن ٌتلوه على أمته ، لٌمتدوا به فً اإلخبلص 
وأهله ؛ فإن هللا تعالى آتى إبراهٌم والتوكل ، وعبادة هللا وحده ال شرٌن له ، والتبرإ من الشرن 

 .(ٗ)رشده من لبل ، أي : من صؽره إلى كبره ، فإنه من ولت نََشؤ وَشب"
لال السدي :"إن أول ملن ملن فً األرض شرلها وؼربها نمرود بن كنعان بن كوشن  

المرنٌن بن سام بن نوح وكانت الملون الذٌن ملكوا األرض أربعة نمرود وسلٌمان بن داود وذو 
وبخت نصر مسلمٌن وكافرٌن، وإنه اطلع كوكب على نمرود ذهب بضوء الشمس والممر ففزع 
من ذلن فدعا السحرة والكهنة والمافة والحازة فسؤلهم، عن ذلن فمالوا ٌخرج من ملكن رجل 
ٌكون على وجهه هبلكن وهبلن ملكن، وكان مسكنه ببابل الكوفة فخرج من لرٌته إلى لرٌة 

الرجال وترن النساء وأمر أال ٌولد مولود ذكر إال ذبحه فذبح أوالدهم، ثم إنه  أخرى وأخرج
بدت له حاجة فً المدٌنة لم ٌؤمن علٌها إال آزر أبو إبراهٌم فدعاه فؤرسله فمال له: انظر ال توالع 
أهلن فمال له آزر أنا أضن بدٌنً من ذلن فلما دخل المرٌة نظر إلى أهله فلم ٌملن نفسه أن ولع 

لٌها ففر بها إلى لرٌة بٌن الكوفة والبصرة ٌمال لها أور فجعلها فً سرب فكان ٌتعاهدها ع
بالطعام ومما ٌصلحها وإن الملن لما طال علٌه األمر لال: لول سحرة كذابٌن ارجعوا إلى بلدكم، 
 فرجعوا وولد إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم فكان فً كل ٌوم ٌمر به كؤنه جمعة والجمعة كالشهر
من سرعة نمابه، نسً الملن ذلن، وكبر إبراهٌم وال ٌدري أحد من الخلك ؼٌره وؼٌر أبٌه وأمه 
فمال آزر ألصحابه: إن لً ابنا ولد خبؤته فتخافون علٌه الملن إن أنا جبت به، لالوا: ال فؤت به 
أباه  فانطلك فؤخرجه، فلما خرج الؽبلم من السرب نظر إلى الدواب والبهابم والخلك فجعل ٌسؤل

فٌمول: ما هذا فٌخبره، عن البعٌر أنه بعٌر وعن البمرة أنها بمرة وعن الشاة أنها شاة فمال: ما 
 .(٘)لهإالء الخلك بد من أن ٌكون لهم رب"

دمحم بن إسحاق، "كان من حدٌث إبراهٌم أن آزر كان رجبل من أهل كوثى من أهل عن  
ق لنمرود الخابط وكان ٌمال له العاصً وكان لرٌة بالسواد سواد الكوفة وكان إذ ذان ملن المشر

ملكه فٌما ٌزعمون لد أحاط بمشارق األرض ومؽاربها وكان ببابل، وكان ملن لومه بالمشرق 
ولٌل ملن فارس وٌمال لم ٌجتمع ملن األرض ولم ٌجتمع الناس على ملن واحد إال على ثبلثة 

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖ/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .222ٕ-22ٕٙ/1(:ص15ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
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أراد هللا أن ٌبعث إبراهٌم حجة على  ملون نمرود بن راعو وذو المرنٌن وسلٌمان ابن داود فلما
لومه ورسوال إلى عباده ولم ٌكن فٌما بٌن نوح وإبراهٌم نبً لبله إال هود وصالح فلما تمارب 
زمان إبراهٌم الذي أراد هللا فٌه ما أراد أتى أصحاب النجوم نمرود فمالوا له إنا نجد فً علمنا أن 

ارق دٌنكم وٌكسر أوثانكم فً شهر كذا وكذا فكان ؼبلما ٌولد فً لرٌتن هذه ٌمال له إبراهٌم ٌف
مما أجاز عندي هذا الحدٌث وصدلت به أن للمرسل نجوما ٌولدون بها ٌعرفها أصحاب العلم من 

 .(ٔ)أهل العلم بها"
فلما دخلت السنة التً وصؾ أصحاب النجوم لنمرود بعث نمرود  لال دمحم بن إسحاق:" 

ت جادة حدٌثه فٌما ٌذكرون لم ٌعزؾ الحبل فً بطنها ولما إلى كل امرأة بحبلها وذلن أنها كان
أراد هللا أن ٌبلػ بولدها أراد أن ٌمتل كل ؼبلم ولد فً ذلن الشهر من تلن السنة حذرا على ملكه 
فجعل ال تلد امرأة ؼبلما فً ذلن الشهر من تلن السنة إال أمر به فذبح فلما وجدت أم إبراهٌم 

كانت لرٌبا منها فولدت فٌها إبراهٌم وأصلحت من شؤنه ما ٌصنع الطلك خرجت لٌبل إلى مؽارة 
بالمولود ثم سدت علٌه المؽارة ثم رجعت إلى بٌتها ثم كانت تطالعه فً المؽارة لتنظر ما فعل 

إن هللا عز وجل جعل رزق إبراهٌم فٌها وما  -وهللا أعلم فٌما ٌزعمون -فتجده حٌا ٌمص إبهامه
ا ٌزعمون سؤل أم إبراهٌم، عن حملها ما فعل فمالت: ولدت ٌجٌبه من مصة، وكان آزر فٌم

ؼبلما فمات فصدلها وسكت عنها فكان الٌوم فٌما ٌذكرون على إبراهٌم فً الشباب كالشهر 
والشهر كالسنة فلم ٌمكث إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص فً المؽارة فٌما ٌذكرون إال خمسة عشر شهرا حتى لال 

ء فنظر فتفكر فً خلك السماوات واألرض ولال: إن الذي خلمنً ألمه أخرجٌنً فؤخرجته عشا
 .(ٕ)ورزلنً وأطعمنً وسمانً لربً مالً إله ؼٌره"

[، أي:" حٌن لال ألبٌه 2ٓلوله تعالى:}إِْذ لَاَل أِلَبٌِِه َولَْوِمِه َما تَْعبُُدوَن{ ]الشعراء:  
 .(ٖ)ولومه: أي شًء تعبدونه؟"

 .(ٗ)بٌه ولومه: أي شًء تعبدون؟"لال الطبري: ٌمول:" حٌن لال أل 
أي : ما هذه التماثٌل التً أنتم لها عاكفون ؟،  أنكر على لومه عبادة  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)األصنام مع هللا "
 

 المرآن
 [ 2ٔ{ ]الشعراء: ( 7ٔ}لَالُوا نَْعبُُد أَْصنَاًما فَنََظلُّ لََها َعاِكِفٌَن )

 التفسٌر:
 فنَْعُكؾ على عبادتها.لالوا: نعبد أصناًما، 

 .(ٙ)لال الطبري: " ٌمول: فنظل لها خدما ممٌمٌن على عبادتها وخدمتها" 
 .(2)لال الزجاج:" معناه: ممٌمٌن على عبادتها" 
 .(1)أي : ممٌمٌن على عبادتها ودعابها " لال ابن كثٌر:" 
الصبلة عن ابن عباس، لوله:" }لالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفٌن{، لال:  
 .(5)ألصنامهم"

 

                                                           

 .222ٕ/1(:ص5ٓٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .222ٕ/1(:ص5ٔٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖ/ٗمعانً المرآن: (2)
 .ٙٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٔٙ/5أخرجه الطبري:ذ (5)
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 المرآن
وَن )7ٕ}لَاَل َهْل ٌَْسَمعُونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن )  [  7ٖ-7ٕ({ ]الشعراء: 7ٖ( أَْو ٌَْنفَعُونَُكْم أَْو ٌَُضرُّ

 التفسٌر:
مون لكم نفعًا إذا  لال إبراهٌم منبًها على فساد مذهبهم: هل ٌسمعون دعاءكم إذ تدعونهم، أو ٌمّدِ

 ٌصٌبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟عبدتموهم، أو 
[، أي:" لال إبراهٌم منبًها على 2ٕلوله تعالى:}لَاَل َهْل ٌَْسَمعُونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن{ ]الشعراء:  

 .(ٔ)فساد مذهبهم: هل ٌسمعون دعاءكم إذ تدعونهم؟"
 .(ٕ)لال الطبري: "لال إبراهٌم لهم: هل تسمع دعاءكم هإالء اآللهة إذ تدعونهم؟" 

مون لكم نفعًا إذا عبدتموهم؟"2ٖلوله تعالى:}أَْو ٌَْنفَعُونَُكْم{ ]الشعراء:    [، أي:" أو ٌمّدِ
(ٖ). 

 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول: أو تنفعكم هذه األصنام، فٌرزلونكم شٌبا على عبادتكموها" 
وَن{ ]الشعراء:   [، أي:" أو ٌصٌبونكم بضر إذا تركتم 2ٖلوله تعالى:}أَْو ٌَُضرُّ
 .  (٘)عبادتهم؟"
لال الطبري:" أو ٌضرونكم فٌعالبونكم على ترككم عبادتها بؤن ٌسلبوكم أموالكم، أو  

 .(ٙ)ٌهلكوكم إذا هلكتم وأوالدكم"
لال السدي:" فجعل إبراهٌم ٌدعوا لومه وٌنذرهم فكان أبوه ٌصنع األصنام فٌعطٌها ولده  

ٌنفعه فرجع إخوته ولد باعوا أصنامهم  فٌبٌعونها وكان ٌعطٌه فٌنادي: من ٌشتري ما ٌضره وال
وٌرجع إبراهٌم بؤصنامه كما هً به فرحا شدٌدا وكان آزر ٌصنع أصنام لومه التً ٌعبدون ثم 
ٌعطٌها إبراهٌم ٌبٌعها له فٌذهب بها فٌما ٌذكرون فٌمول من ٌشتري ما ٌضر وال ٌنفعه فبل 

ب فٌه رإسها ولال: اشربً ٌشترٌها منه أحد فإذا بارت علٌه ذهب بها إلى نهر لهم فصو
استهزاء بمومه وبما هم علٌه من ضبللة حتى فشا عٌبه إٌاها واستهزاإه بها فً لومه وأهل 

  . (2)لرٌته من ؼٌر أن ٌكون ذلن بلػ نمرود الملن"
 

 المرآن
 [ 7ٗ( { ]الشعراء: 7ٗ}لَالُوا بَْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلَن ٌَْفعَلُوَن )

 التفسٌر:
  ٌكون منهم شًء من ذلن، ولكننا وجدنا آباءنا ٌعبدونهم، فملَّدناهم فٌما كانوا ٌفعلون.لالوا: ال
لال الطبري:أي:" آبابنا ٌعبدونها وٌعكفون علٌها لخدمتها وعبادتها، فنحن نفعل ذلن  

 .(1)التداء بهم، واتباعا لمنهاجهم"
 .(5)ٌعنى: على دٌن وإنا متبعوهم على ذلن" لال لتادة:" 
ٌعنً : اعترفوا بؤن أصنامهم ال تفعل شٌبا من ذلن ، وإنما رأوا آباءهم  ابن كثٌر:"لال  

 .(ٓٔ)كذلن ٌفعلون ، فهم على آثارهم ٌُهرعون "
 

 المرآن

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .225ٕ/1(:ص52ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .225ٕ/1(:ص52ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٙٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ٌْتُْم َما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن ) بَّ اْلعَالَِمٌَن ( فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلً إاِلَّ رَ 7ٙ( أَْنتُْم َوآبَاُإُكُم اْْلَْلَدُموَن )7٘}لَاَل أَفََرأَ
( َوإَِذا َمِرْضُت فَُهَو 79( َوالَِّذي ُهَو ٌُْطِعُمنًِ َوٌَْسِمٌِن )78( الَِّذي َخلَمَنًِ فَُهَو ٌَْهِدٌِن )77)

ٌِن 8ٔ( َوالَِّذي ٌُِمٌتُنًِ ثُمَّ ٌُْحٌٌِِن )8ٌَْٓشِفٌِن ) ( َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن ٌَْغِفَر ِلً َخِطٌئَتًِ ٌَْوَم الّدِ
 [8ٕ-7٘{ { ]الشعراء: (8ٕ)

 التفسٌر:
لال إبراهٌم: أفؤبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من األصنام التً ال تسمع وال تنفع وال تضر، أنتم 
وآباإكم األلدمون من لبلكم؟ فإن ما تعبدونهم من دون هللا أعداء لً، لكن رب العالمٌن ومالن 

صورة فهو ٌرشدنً إلى مصالح الدنٌا أمرهم هو وحده الذي أعبده. هو الذي خلمنً فً أحسن 
ًَّ بالطعام والشراب، وإذا أصابنً مرض فهو الذي ٌَْشفٌنً  واآلخرة، وهو الذي ٌنعم عل
وٌعافٌنً منه، وهو الذي ٌمٌتنً فً الدٌنا بمبض روحً، ثم ٌحٌٌنً ٌوم المٌامة، ال ٌمدر على 

 ذلن أحد سواه، والذي أطمع أن ٌتجاوز عن ذنبً ٌوم الجزاء.
ٌْتُْم َما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن ) وله تعالى:ل  ({ ]الشعراء : 2ٙ( أَْنتُْم َوآبَاُإُكُم اأْلَْلَدُموَن )2٘}لَاَل أَفََرأَ
[، أي:" لال إبراهٌم: أفؤبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من األصنام التً ال تسمع وال 2ٙ - 2٘

 .(ٔ)تنفع وال تضر، أنتم وآباإكم األلدمون من لبلكم؟"
ال الطبري:" لال إبراهٌم لمومه: أفرأٌتم أٌها الموم ما كنتم تعبدون من هذه األصنام ل 

 .(ٕ)أنتم وآباإكم األلدمون"
[، أي:" فإن ما تعبدونهم 22}فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلً إِالَّ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 

 .(ٖ)رهم هو وحده الذي أعبده"من دون هللا أعداء لً، لكن رب العالمٌن ومالن أم
لال الطبري: أي:" أفرأٌتم كل معبود لكم وآلبابكم، فإنً منه بريء ال أعبده، إال رب  
 .(ٗ)العالمٌن"
أي : إن كانت هذه األصنام شٌبا ولها تؤثٌر ، فَْلتَْخلُص إلً بالمساءة ،  لال ابن كثٌر:" 

فإنً عدو لها ال أبالٌها وال أفكر فٌها. وهذا كما لال تعالى مخبًرا عن نوح ، علٌه السبلم : } 
ةً ثُمَّ الْ  ٌُْكْم ُؼمَّ ًَّ َوال تُْنِظُروِن { ]ٌونس : فَؤَْجِمعُوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ ال ٌَُكْن أَْمُرُكْم َعلَ ُضوا إِلَ

ا تُْشِرُكوَن ِمْن ُدونِِه 2ٔ َ َواْشَهُدوا أَنًِّ بَِريٌء ِممَّ [ ولال هود ، علٌه السبلم : } إِنًِّ أُْشِهُد َّللاَّ
ِ َربًِّ َوَربُِّكْم َما ِمنْ  َدابٍَّة إاِل ُهَو آِخذٌ بِنَاِصٌَتَِها  فَِكٌُدونًِ َجِمٌعًا ثُمَّ ال تُْنِظُروِن. إِنًِّ تََوكَّْلُت َعلَى َّللاَّ

ٌَْؾ ٙ٘ - ٗ٘إِنَّ َربًِّ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم { ]هود :  [ وهكذا تبرأ إبراهٌم من آلهتهم ولال : } َوَك
ٌُْكْم ُسلْ  ِ َما لَْم ٌُنزْل بِِه َعلَ [ 1َٔطانًا { ]األنعام : أََخاُؾ َما أَْشَرْكتُْم َوال تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْشَرْكتُْم بِاَّللَّ

آُء ِمْنُكْم ولال تعالى : } لَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فًِ إِْبَراِهٌَم َوالَِّذٌَن َمعَهُ إِْذ لَالُوا ِلمَْوِمِهْم إِنَّا بُرَ 
ٌْنَُكُم اْلعَ  ٌْنَنَا َوبَ ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبََدا بَ ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ِ َوِممَّ َداَوةُ َواْلبَْؽَضاُء أَبًَدا َحتَّى تُْإِمنُوا بِاَّللَّ

ا تَْعبُُدوَن إاِل َٗوْحَدهُ { ]الممتحنة :  [ ولال تعالى : } َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم ألبٌِِه َولَْوِمِه إِنَّنًِ بََراٌء ِممَّ
[ 1ٕ - ٕٙفًِ َعِمبِِه لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن { ]الزخرؾ :  الَِّذي فََطَرنًِ فَإِنَّهُ َسٌَْهِدٌِن َوَجعَلََها َكِلَمةً بَالٌَِةً 

 .(٘)ٌعنً : ال إله إال هللا"
لال الزجاج:" لال النحوٌون: إنه استثناء لٌس من األول، أي لكن رب العالمٌن، وٌجوز  

أن ٌكونوا عبدوا مع هللا األصنام وؼٌرها، فمال لهم: أن جمٌع من عبدتم عدو لً إال رب 
العالمٌن؛ ألنهم سووا آلهتهم باهلل فؤعلمهم أنه لد تبرأ مما ٌعبدون إال هللا فإنه لم ٌتبرأ من 

 .(ٙ)عبادته"

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
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[، أي:" هو الذي خلمنً فً أحسن 21}الَِّذي َخلَمَنًِ فَُهَو ٌَْهِدٌِن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 
 .(ٔ)صورة فهو ٌرشدنً إلى مصالح الدنٌا واآلخرة"

 .(ٕ)ي:" للصواب من المول والعمل، وٌسددنً للرشاد"لال الطبري: أ 
ٌعنً : ال أعبد إال الذي ٌفعل هذه األشٌاء ، } الَِّذي َخلَمَنًِ فَُهَو ٌَْهِدٌِن {  لال ابن كثٌر:" 

أي : هو الخالك الذي لدر لدًرا ، وهدى الخبلبك إلٌه ، فكل ٌجري على ما لّدر ، وهو الذي 
 .(ٖ)" ٌهدي من ٌشاء وٌُضل من ٌشاء

 .(ٗ)هو المنفرد بنعمة الخلك، ونعمة الهداٌة للمصالح الدٌنٌة والدنٌوٌة" لال السعدي:" 
 .(٘)كان ٌمال أول نعمة هللا على عبده حٌن خلمه" لال لتادة:" 
ًَّ 25}َوالَِّذي ُهَو ٌُْطِعُمنًِ َوٌَْسِمٌِن{ ]الشعراء :  لوله تعالى:  [، أي:" وهو الذي ٌنعم عل
 .(ٙ)والشراب"بالطعام 
 .(2)لال الطبري: " ٌمول: والذي ٌؽذونً بالطعام والشراب، وٌرزلنً األرزاق" 
أي : هو خالمً ورازلً ، بما سخر وٌَسَّر من األسباب السماوٌة  لال ابن كثٌر:" 

واألرضٌة ، فساق الُمْزَن ، وأنزل الماء ، وأحٌا به األرض ، وأخرج به من كل الثمرات رزلا 
ًَّ َكثًٌِرا { ]الفرلان : للعباد ، و ا َخلَْمنَا أَْنعَاًما َوأَنَاِس  .(1)["5ٗأنزل الماء عذبًا زالال لـ } نُْسِمٌَهُ ِممَّ
[، أي:" وإذا أصابنً مرض فهو 1ٓ}َوإَِذا َمِرْضُت فَُهَو ٌَْشِفٌِن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 

 .(5)الذي ٌَْشفٌنً وٌعافٌنً منه"
 .(ٓٔ)وإذا سمم جسمً واعتل، فهو ٌبربه وٌعافٌه"لال الطبري: " ٌمول:  
أسند المرض إلى نفسه ، وإن كان عن لدر هللا ولضابه وخلَْمه ، ولكن  لال ابن كثٌر:" 

َراَط اْلُمْستَِمٌَم. ِصَراَط  أضافه إلى نفسه أدبا ، كما لال تعالى آمًرا للمصلً أن ٌمول : } اْهِدنَا الّصِ
الٌَِّن { ]الفاتحة : الَِّذٌَن أَْنعَْمَت َعلٌَْ  ٌِْهْم َوال الضَّ ٌِْر اْلَمْؽُضوِب َعلَ [، فؤسند اإلنعام إلى 2،  ِٙهْم َؼ

هللا، سبحانه وتعالى ، والؽضب ُحذؾ فاعله أدبًا ، وأسند الضبلل إلى العبٌد ، كما لالت الجن:} 
[ ؛ ولهذا  لال َٓٔربُُّهْم َرَشًدا { ]الجن :  َوأَنَّا ال نَْدِري أََشرٌّ أُِرٌَد بَِمْن فًِ األْرِض أَْم أََراَد بِِهمْ 

إبراهٌم : } َوإَِذا َمِرْضُت فَُهَو ٌَْشِفٌِن { أي : إذا ولعت فً مرض فإنه ال ٌمدر على شفابً أحد 
 .(ٔٔ)ؼٌره ، بما ٌمدر من األسباب الموصلة إلٌه"

أي:" وهو الذي ٌمٌتنً فً الدٌنا [، 1ٔ}َوالَِّذي ٌُِمٌتُنًِ ثُمَّ ٌُْحٌٌِِن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)بمبض روحً، ثم ٌحٌٌنً ٌوم المٌامة"

 .(ٖٔ)لال الطبري: " ٌمول: والذي ٌمٌتنً إذا شاء ثم ٌحٌٌنً إذا أراد بعد مماتً" 
أي : هو الذي ٌحًٌ وٌمٌت ، ال ٌمدر على ذلن أحد سواه ، فإنه هو  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)الذي ٌبدئ وٌعٌد "

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .225ٕ/1(:ص55ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ/ٙر:تفسٌر ابن كثٌ (ٗٔ)
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ٌِن{ ]الشعراء :  لوله تعالى:  [، أي:" والذي 1ٕ}َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن ٌَْؽِفَر ِلً َخِطٌبَتًِ ٌَْوَم الّدِ
 .(ٔ)أطمع أن ٌتجاوز عن ذنبً ٌوم الجزاء"

أي : هو الذي ال ٌمدر على َؼْفر الذنوب فً الدنٌا واآلخرة ، إال هو ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ومن ٌؽفر الذنوب إال هللا ، وهو الفعال لما ٌشاء "

فهذا دلٌل لاطع، وحجة باهرة، ال تمدرون أنتم وآباإكم على معارضتها،  لال السعدي:" 
هُ لَْوُمهُ فدل على اشتراككم فً الضبلل، وترككم طرٌك الهدى والرشد. لا ل هللا تعالى: }َوَحاجَّ

ِ َولَْد َهَداِن{ اآلٌات" ونًِّ فًِ َّللاَّ لَاَل أَتَُحاجُّ
(ٖ). 

لال الزجاج:" معنى :}خطٌبتً{ أن األنبٌاء بشر، ولد ٌجوز أن ٌمع علٌهم الخطٌبة إال  
ل نبً أنهم صلوات هللا علٌهم ال تكون منهم الكبٌرة ألنهم معصومون مختارون على العالمٌن ك

 .(ٗ)هو أفضل من عالم أهل دهره كلهم"
عن ابن عباس لوله: "}ٌوم الدٌن{: ٌوم حساب الخبلبك وهو ٌوم المٌامة ٌدٌنهم بؤعمالهم  

 .(٘)إن خٌرا فخٌر وإن شرا فشر إال من عفً عنه"
لال الطبري: " فربً هذا الذي بٌده نفعً وضري، وله المدرة والسلطان، وله الدنٌا  

الذي ال ٌسمع إذا دعً، وال ٌنفع وال ٌضر. وإنما كان هذا الكبلم من إبراهٌم  واآلخرة، ال
احتجاجا على لومه، فً أنه ال تصلح األلوهة، وال ٌنبؽً أن تكون العبودة إال لمن ٌفعل هذه 

 األفعال، ال لمن ال ٌطٌك نفعا وال ضرا. 
ٌؽفر لً خطٌبتً ٌوم  ولٌل: إن إبراهٌم صلوات هللا علٌه، عنً بموله: }والذي أطمع أن

الدٌن{: والذي أرجو أن ٌؽفر لً لولً: }إنً سمٌم{ ولوله: }بل فعله كبٌرهم هذا{ ولولً لسارة: 
 .(ٙ)إنها أختً"

: "}أن ٌؽفر لً خطٌبتً ٌوم الدٌن{، لال: لوله: }إنً سمٌم{ ولوله: عن مجاهد، لوله
 .(2)ن من الفراعنة أن ٌؤخذها"}فعله كبٌرهم هذا{، ولوله لسارة: إنها أختً، حٌن أراد فرعو

لم ٌكذب إبراهٌم فً شًء لط إال فً ثبلث »عن أبً هرٌرة لال: لال: "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
كلهن فً هللا لوله: }إنً سمٌم{. ولم ٌكن سمٌما، ولوله لسارة: أختً. لوله: }بل فعله كبٌرهم 

 .(1)هذا{"
 [:1ٕ-5ٙفوابد اآلٌات:]

 النبوة الدمحمٌة بذكر هذا المصص.تمرٌر  -ٔ
 تمرٌر التوحٌد بالحوار الذي دار بٌن إبراهٌم إمام الموحدٌن ولومه المشركٌن. -ٕ
 بٌان أن كل من عبد معبود ؼٌر هللا تعالى سٌكون له عدواً لدوداً ٌوم المٌامة. -ٖ
 بٌان أن العكوؾ على األضرحة والتمرغ فً تربتها وطلب الشفاء منها شرن. -ٗ
 بٌان األسلوب الحكٌم فً الدعوة إلى هللا تعالى من طرٌك السإال والجواب. -٘
 

 المرآن
اِلِحٌَن )  [ 8ٖ({ ]الشعراء: 8ٖ}َرّبِ َهْب ِلً ُحْكًما َوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ

 التفسٌر:

                                                           

 .5ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٗ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .21ٕٓ/1(:ص2ٓٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٙ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٙ٘ٗ/1(:ص2ٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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لال إبراهٌم داعًٌا ربه: رّبِ امنحنً العلم والفهم، وألحمنً بالصالحٌن، واجمع بٌنً وبٌنهم فً 
 .(ٔ)نة."الج

[، أي:" لال إبراهٌم داعًٌا ربه: رّبِ 1ٖلوله تعالى:}َرّبِ َهْب ِلً ُحْكًما{ ]الشعراء:  
 .(ٕ)امنحنً العلم والفهم"

 .(ٖ)لال الطبري:" ٌمول: رب هب لً نبوة" 
 .(ٗ)أي: العلم والفهم، ولٌل: إصابة الحك" لال السمعانً:" 
 .(٘)الحكم: النبوة" لال السدي:" 
 .(ٙ)الحكم: اللب" عكرمة:"لال  
 .(2)الحكم: العلم" لال ابن عباس:" 
 .(1)ولال مجاهد:" الحكم هو المرآن" 
اِلِحٌَن{ ]الشعراء:   [، أي:" وألحمنً بالصالحٌن، واجمع 1ٖلوله تعالى:}َوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ

 . (5)بٌنً وبٌنهم فً الجنة"
حتى تلحمنً بذلن بعداد من أرسلته لال الطبري:" ٌمول: واجعلنً رسوال إلى خلمن،  

 .(ٓٔ)من رسلن إلى خلمن، وابتمنته على وحٌن، واصطفٌته لنفسن"
 .(ٔٔ)أي: من األنبٌاء والمرسلٌن" لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)مع األنبٌاء والمإمنٌن" لال ابن زٌد:" 
 عند أي : اجعلنً مع الصالحٌن فً الدنٌا واآلخرة ، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن كثٌر:" 

اللهم أحٌنا »لالها ثبلثا. وفً الحدٌث فً الدعاء:  (ٖٔ)«اللهم الرفٌك األعلى»االحتضار : 
  .(٘ٔ)"(ٗٔ)«مسلمٌن وأمتنا مسلمٌن ، وألحمنا بالصالحٌن ، ؼٌر خزاٌا وال مبدلٌن

 
 المرآن

 [ 8ٗ({ ]الشعراء: 8ٗ}َواْجعَْل ِلً ِلَساَن ِصْدٍق فًِ اآْلِخِرٌَن )
 التفسٌر:

 واجعل لً ثناء حسنًا وذكًرا جمٌبل فً الذٌن ٌؤتون بعدي إلى ٌوم المٌامة. 
لال الطبري:" ٌمول: واجعل لً فً الناس ذكرا جمٌبل وثناء حسنا، بالٌا فٌمن ٌجًء من  

 .(ٙٔ)المرون بعدي"

                                                           

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٓ5٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .21ٕٓ/1(:ص2ٓٙ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٓ2٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٓ1٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٖٓلتفسٌر المٌسر:ا (5)
 .ٖٗٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗ٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٔٓ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
( من حدٌث عابشة ، رضً 5ٕٔٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )5ٓ٘ٙرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٖٔ)

 .أنها مرتٌن ، وهللا أعلمهللا عنها ، ولٌس عندهما أنه لالها ثبلثا ، وإنما فٌهما ما ٌفٌد 
 .( من حدٌث الزرلً ، وعنده : "ؼٌر خزاٌا وال مفتونٌن"ٕٗٗ/ٖرواه أحمد فً مسنده )(ٗٔ)
 .2ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٗٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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هل أي: ثناء حسنا إلى لٌام الساعة، وٌمال: إن المراد منه تولً جمٌع أ لال السمعانً:" 
األدٌان له، ولبول كل الناس إٌاه، وٌمال: إن معناه: اجعل فً ذرٌتً من ٌموم بالحك إلى لٌام 

 .(ٔ)الساعة"
أي : واجعل لً ذكًرا جمٌبل بعدي أذكَر به ، وٌمتدى بً فً الخٌر ، كما  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْه فًِ اآلِخِرٌَن. َسبلٌم َعلَى إِْبَرا ِهٌَم َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن { ]الصافات لال تعالى : } َوتََرْكنَا َعلَ
 :ٔٓ1 - ٔٔٓ"](ٕ).  

عن ابن عباس لوله: "}واجعل لً لسان صدق فً اآلخرٌن{، لال: اجتماع أهل الملل  
 .(ٖ)على إبراهٌم"
 .(٘). وروى عن لتادة مثل ذلن(ٗ)الثناء الحسن"لال مجاهد: " 
 .(ٙ)الدنٌا حسنة وآتٌناه أجره فً الدنٌا{"ولال مجاهد:" هو كموله: }وآتٌناه فً  
اللسان الصدق: الذكر الصدق، والثناء الصالح، والذكر الصالح فً  لال ابن زٌد:" 

 .(2)اآلخرٌن من الناس، من األمم"
لٌث بن أبً سلٌم ، لوله :"}اجعل لً لسان صدق فً اآلخرٌن{، لال: ٌإمن به وعن  

 .(1)أهل كل ملة"
}واجعل لً لسان صدق فً اآلخرٌن{ لوله: }وآتٌناه أجره فً عن عكرمة، لوله: " 

الدنٌا{. لال: إن هللا فضله بالخلة حٌن اتخذه خلٌبل فسؤل هللا فمال: }واجعل لً لسان صدق فً 
اآلخرٌن{ حتى ال تكذبنً األمم، فؤعطاه هللا ذلن، فإن الٌهود آمنت بموسى، وكفرت بعٌسى، وإن 

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وكلهم ٌتولى إبراهٌم؛ لالت الٌهود: هو خلٌل هللا وهو النصارى آمنت بعٌسى، وكفرت ب
منا، فمطع هللا والٌتهم منه بعد ما ألروا له بالنبوة وآمنوا به، فمال: }ما كان إبراهٌم ٌهودٌا وال 
نصرانٌا ولكن كان حنٌفا مسلما وما كان من المشركٌن{ ثم ألحك والٌته بكم فمال: }إن أولى 

لناس بإبراهٌم للذٌن اتبعوه وهذا النبً والذٌن آمنوا وهللا ولً المإمنٌن{ فهذا أجره الذي عجل ا
 .(5)له، وهً الحسنة، إذ ٌمول: }وآتٌناه فً الدنٌا حسنة{ وهو اللسان الصدق الذي سؤل ربه"

 .(ٓٔ)لوله:"}فً اآلخرٌن{، لال فً اآلخرٌن من الناس من االسم" وروي عن ابن زٌد،  
 

 المرآن
 [8٘({ ]الشعراء: 8٘}َواْجعَْلنًِ ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعٌِم )

 التفسٌر:
 واجعلنً من عبادن الذٌن تورثهم نعٌم الجنة.

لال الطبري:ٌمول:" أورثنً ٌا رب من منازل من هلن من أعدابن المشركٌن بن من  
 .(ٔٔ)الجنة، وأسكنً ذلن"

 .(ٕٔ)أي: ممن تعطٌه جنة النعٌم" لال السمعانً:" 

                                                           

 .ٗ٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٔٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٕٔ٘ٔابن ابً حاتم)اخرجه  (ٗ)
 . بدون سند21ٕٔ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٔٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .21ٕٔ/1(:ص2ٔ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .21ٕٕ/1(:ص2ٕٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٗ٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)



ٔ5٘ 
 

ًَّ فً الدنٌا ببماء الذكر الجمٌل بعدي ، وفً اآلخرة بؤن  لال ابن كثٌر:"  أي : أنعم َعل
  .(ٔ)تجعلنً من ورثة جنة النعٌم "

مالن بن دٌنار: "جنات النعٌم بٌن جنات الفردوس وبٌن جنات عدن وفٌها جواري لال  
لال: الذٌن هموا بالمعاصً فلما ذكروا عظمتً رالبونً  خلمن من ورد الجنة لٌل ومن ٌسكنها

والذٌن انثنت أبدانهم من خشٌتً وعزتً إنً ألهم بعذاب أهل األرض فإذا نظرت إلى أهل 
 .(ٕ)الجوع والعطش من مخافتً صرفت عنهم العذاب"

 
 المرآن

الٌَِّن )  [ 8ٙ({ ]الشعراء: 8ٙ}َواْغِفْر ِْلَبًِ إِنَّهُ َكاَن ِمَن الضَّ
 لتفسٌر:ا

وهذا دعاء من إبراهٌم علٌه السبلم أن ٌنمذ هللا أباه من الضبلل إلى الهدى، فٌؽفر له وٌتجاوز 
عنه، كما وعد إبراهٌم أباه بالدعاء له، فلما تبٌَّن له أنه مستمر فً الكفر والشرن إلى أن ٌموت 

أ منه.  تبرَّ
لٌه، إنه كان ممن ضل لال الطبري: " ٌمول: واصفح ألبً عن شركه بن، وال تعالبه ع 

 .(ٖ)عن سبٌل الهدى، فكفر بن"
لال أهل العلم: هذا لبل أن ٌتبرأ منه، وٌستمٌن أنه عدو هلل، ولال  لال السمعانً:" 

، كؤنه أسمط حمه وعفا عنه" ًّ بعضهم: واؼفر ألبً أي: جناٌته عل
(ٗ). 

[ ، وهذا مما رَجَع ٔٗ]إبراهٌم : كموله : } َربَّنَا اْؼِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ {  لال ابن كثٌر:هو" 
عنه إبراهٌم ، علٌه السبلم ، كما لال تعالى : } َوَما َكاَن اْستِْؽفَاُر إِْبَراِهٌَم ألبٌِِه إاِل َعْن َمْوِعَدةٍ 

اهٌ  أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهٌَم ألوَّ ِ تَبَرَّ ا تَبٌَََّن لَهُ أَنَّهُ َعُدوٌّ َّلِلَّ [، ولد لطع َٗٔٔحِلٌٌم { ]التوبة :  َوَعَدَها إٌَِّاهُ فَلَمَّ
هللا تعالى اإللحاق فً استؽفاره ألبٌه ، فمال : } لَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فًِ إِْبَراِهٌَم َوالَِّذٌَن َمعَهُ 

ِ َكفَْرنَا ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌْنَُكُم اْلعََداَوةُ  إِْذ لَالُوا ِلمَْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّ ٌْنَنَا َوبَ بُِكْم َوبََدا بَ
ِ َوْحَدهُ إاِل لَْوَل إِْبَراِهٌَم ألبٌِِه ألْستَْؽِفَرنَّ لََن َوَما أَْملِ  ِ َواْلبَْؽَضاُء أَبًَدا َحتَّى تُْإِمنُوا بِاَّللَّ ُن لََن ِمَن َّللاَّ

ٍء { ]الممتحنة :  ًْ   .(٘)["ِٗمْن َش
 .(ٙ)امنن علٌه بتوبة ٌستحك بها مؽفرتن ٌعنى بتوبة اإلسبلم" لال ابن عباس:" 
 

 المرآن
َ بِمَْلٍب َسِلٌٍم 88( ٌَْوَم اَل ٌَْنفَُع َماٌل َواَل بَنُوَن )87}َواَل تُْخِزنًِ ٌَْوَم ٌُْبعَثُوَن ) ( إِالَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

 [89-87({ ]الشعراء: 89)
 التفسٌر:

الناس من المبور للحساب والجزاء، ٌوم ال ٌنفع المال والبنون وال تُْلحك بً الذل، ٌوم ٌخرج 
 أحًدا من العباد، إال َمن أتى هللا بملب سلٌم من الكفر والنفاق والرذٌلة. 

[، أي:" وال تُْلحك بً الذل، ٌوم 12لوله تعالى:}َواَل تُْخِزنًِ ٌَْوَم ٌُْبعَثُوَن{ ]الشعراء:  
 .(2)اء"ٌخرج الناس من المبور للحساب والجز

لال الطبري: " ٌمول: وال تذلنً بعمابن إٌاي ٌوم تبعث عبادن من لبورهم لمولؾ  
 .(ٔ)المٌامة"

                                                           

 .1ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .21ٕٕ/1(:ص2ٕ2٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .21ٕٕ/1(:ص2ٕ1٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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أي : أجرنً من الخزي ٌوم المٌامة وٌوم ٌبعث الخبلبك أولهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)وآخرهم"
بموله:  لال الصابونً:" وهذا تواضٌع منه امام عظمة هللا وجبلله وإال فمد أثنى هللا علٌه 

ةً{ ]النحل:   .(ٖ)[ اآلٌة"ٕٓٔ}إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ
عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ٌلمى إبراهٌم أباه ، فٌمول : ٌا رب ، وعدتنً أن  

 .(ٗ)ال تخزنً ٌوم ٌبعثون. فٌمول هللا : إنً حرمت الجنة على الكافرٌن"
نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: ٌجًء رجل ٌوم المٌامة من المإمنٌن آخذ بٌد لال لتادة:" وذكر لنا أن  

أب له مشرن حتى ٌمطعه النار ٌرٌد أن ٌدخله الجنة فٌنادي: أنه ال ٌدخله الجنة مشرن. فٌمول: 
رب كتبت ال تخزنً، رب كتبت ال تخزنً. لال: فبل ٌزال متشبثا به حتى ٌحول فً صورة 

ً صورة ضبعان. لال: فٌرسله عند ذلن فٌمول لست أبً لست أبً. لال: لبٌحة ورٌح منتنة ف
 .(٘)فكنا نرى أنه خلٌل هللا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص وما سماه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌومبذ"

بنون [، أي:" ٌوم ال ٌنفع المال وال12لوله تعالى:}ٌَْوَم اَل ٌَْنفَُع َماٌل َواَل بَنُوَن{ ]الشعراء:  
 .(ٙ)أحًدا من العباد"

لال الطبري: " ٌمول: ال تخزنً ٌوم ال ٌنفع من كفر بن وعصان فً الدنٌا مال كان له  
 .(2)فً الدنٌا، وال بنوه الذٌن كانوا له فٌها، فٌدفع ذلن عنه عماب هللا إذا عالبه، وال ٌنجٌه منه"

أي : ال ٌمً المرء من عذاب هللا ماله ، ولو افتدى بملء األرض ذهبا :  لال ابن كثٌر:" 
} َوال بَنُوَن { ولو افتدى بَِمْن فً األرض جمٌعا ، وال ٌنفُع ٌومبذ إال اإلٌماُن باهلل ، وإخبلص 

 .(1)"الدٌن له ، والتبري من الشرن
ح حرث اآلخرة ولد لال علً رضً هللا عنه: "المال والبنون حرث الدنٌا والعمل الصال 

 .(5)ٌجمعهما هللا أللوام"
 .(ٓٔ)عن معاوٌة ابن هشام لال: سمعت الثرى لال:" إنما سمً المال ألنه ٌمٌل بالناس" 
َ بِمَْلٍب َسِلٌٍم{ ]الشعراء:   [، أي:" إال َمن أتى هللا بملب سلٌم 12لوله تعالى:}إاِلَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

 .(ٔٔ)من الكفر والنفاق والرذٌلة"
 .(ٕٔ)"أي : سالم من الدنس والشرن لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري: " ٌمول: وال تخزنً ٌوم ٌبعثون، ٌوم ال ٌنفع إال الملب السلٌم، والذي عنً  

به من سبلمة الملب فً هذا الموضع: هو سبلمة الملب من الشن فً توحٌد هللا، والبعث بعد 
 .(ٖٔ)الممات"
لب السلٌم؟ لال: أن ٌعلم أن هللا حك، وأن الساعة لابمة، عن عون، لال: "للت لدمحم: ما الم 

 .(ٗٔ)وأن هللا ٌبعث من فً المبور"
 .(ٔ)عن ابن عباس: "}إال من أتى هللا بملب سلٌم{، لال: شهادة أن ال إله إال هللا" 

                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .(2ٙ5ٗصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .21ٕٕ/1(:ص2ٕ5٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .21ٖٕ/1(:ص2ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .21ٖٕ/1(:ص2ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٙٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٕ)عن مجاهد: "}إال من أتى هللا بملب سلٌم{، لال: ال شن فٌه" 
 .(ٗ). وروي عن الحسن مثله(ٖ)لال لتادة:" سلٌم من الشرن" 
 .(٘)لال ابن زٌد:" سلٌم من الشرن، فؤما الذنوب فلٌس ٌسلم منها أحد" 
. وفً رواٌة: (ٙ)عن الضحان، لوله: " }إال من أتى هللا بملب سلٌم{، لال: هو الخالص" 
 .(2)"مخلص"
 .(1)الناصح هلل فً خلمه" ولال الضحان:" 
ا الملب السلٌم؟ لال: ٌعلم بؤن هللا حك وأن عن عوؾ لال: "للت لدمحم بن سٌرٌن: م 

 .(5)الساعة لابمة وأن هللا ٌبعث من فً المبور"
ولال سعٌد بن المسٌب : الملب السلٌم : هو الملب الصحٌح ، وهو للب المإمن ؛ ألن 

 .(ٓٔ)[ "ٓٔللب الكافر والمنافك مرٌض ، لال هللا : } فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض { ]البمرة : 
 .(ٔٔ)عثمان النٌسابوري : "هو الملب الخالً من البدعة ، المطمبن إلى السنة" ولال أبو

 .(ٕٔ)عن هشام، عن أبٌه، "}إال من أتى هللا بملب سلٌم{، لال: أال ٌكون لعانا" 
 

 المرآن
 [9ٓ({ ]الشعراء: 9ٓ}َوأُْزِلفَِت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّمٌَن )

 التفسٌر:
بت الجنة للذٌن اجتنبوا   الكفر والمعاصً، وألبلوا على هللا بالطاعة.ولُّرِ

لال الطبري: " وأدنٌت الجنة ولربت للمتمٌن، الذٌن اتموا عماب هللا فً اآلخرة بطاعتهم  
 .(ٖٔ)إٌاه فً الدنٌا"
أي : لربت الجنة وأدنٌت  من أهلها ٌوم المٌامة مزخرفة مزٌنة لناظرٌها  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)ها ، وعملوا لها عملها فً الدنٌا"، وهم المتمون الذٌن رؼبوا فٌ
. وروى  عن السدي ولتادة والربٌع بن خثٌم نحو (٘ٔ)لربت من أهلها" لال الضحان:" 
 .(ٙٔ)ذلن

عن السدي، "}للمتمٌن{، لال: هم المإمنون. وذكر حدٌث: ال ٌكون الرجل من  
 .(2ٔ)المتمٌن"
 

 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .21ٖٕ/1(:ص2ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .21ٖٕ/1(:ص2ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٙ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٙٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .21ٖٕ/1(:ص2ٖ1٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .21ٕٗ/1(:ص2ٗٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .21ٖٕ/1(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٗٔ/ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .21ٕٗ/1(:ص2ٖ5٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .21ٕٗ/1(:ص2ٗٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 . بدون سند.21ٕٗ/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙٔ)
 .21ٕٗ/1(:ص2ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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َزِت اْلَجِحٌُم ِلْلغَاِوٌَن )  [ 9ٔ({ ]الشعراء: 9ٔ}َوبُّرِ
 التفسٌر:

إوا على محارم هللا وكذَّبوا رسله.  وأُظهرت النار للكافرٌن الذٌن َضلُّوا عن الهدى، وتجرَّ
 .(ٔ)لال الطبري: " ٌمول: وأظهرت النار للذٌن ؼووا فضلوا عن سواء السبٌل" 
عنها ، وبدت منها ُعنٌك ، فزفرت زفرة بلؽت منها أظهرت وُكشؾ  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٕ)الملوب إلى الحناجر "
 .(ٖ)عن أبً مالن لوله: "}الجحٌم{، ٌعنى: ما عظم من النار" 
 

 المرآن
ٌَْن َما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن ) ِ َهْل ٌَْنُصُرونَُكْم أَْو ٌَْنتَِصُروَن )9ٕ}َولٌَِل لَُهْم أَ ({ 9ٖ( ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ 9ٖ-9ٕ]الشعراء: 
 التفسٌر:

ولٌل لهم توبًٌخا: أٌن آلهتكم التً كنتم تعبدونها ِمن دون هللا، وتزعمون أنها تشفع لكم الٌوم؟ هل 
 العذاب عنكم، أو ٌنتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ ال شًء من ذلن. ٌنصرونكم، فٌدفعون

ٌَْن َما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن )  ِ{ ]الشعراء: 5ٕلوله تعالى:}َولٌَِل لَُهْم أَ [، 5ٖ-5ٕ( ِمْن ُدوِن َّللاَّ
أي:" لٌل للمجرمٌن على سبٌل التمرٌع والتوبٌخ: أٌن آلهتكم الذٌن عبدتموهم من األصنام 

 .(ٗ)؟"واألنداد
 .(٘)لال الطبري: أي:" من األنداد" 
[، أي:" هل ٌنصرونكم، 5ٖلوله تعالى:}َهْل ٌَْنُصُرونَُكْم أَْو ٌَْنتَِصُروَن{ ]الشعراء:  

 . (ٙ)فٌدفعون العذاب عنكم، أو ٌنتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟"
عذابه، }أو لال الطبري: ٌمول:" }هل ٌنصرونكم{ الٌوم من هللا، فٌنمذونكم من  

 .(2)ٌنتصرون{ ألنفسهم، فٌنجونها مما ٌراد بها؟"
أي : لٌست اآللهة التً عبدتموها من دون هللا ، من تلن األصنام  لال ابن كثٌر:" 

واألنداد تؽنً عنكم الٌوم شٌبًا ، وال تدفع عن أنفسها ؛ فإنكم وإٌاها الٌوم َحَصُب َجَهنم أنتم لها 
 .(1)واردون"
 .(5)هذا كله توبٌخ" لال الصابونً:" 
الزعراء:" لال عبد هللا بن مسعود: ثم ٌموم ملن بالصور بٌن السماء واألرض فٌنفخ عن  

فٌه فبل ٌبمى هلل خلك فً السماوات واألرض إال مات إال ما شاء ربن ثم ٌكون بٌن النفختٌن ما 
فٌرسل هللا ماء شاء هللا أن ٌكون ولٌس من بنً آدم خلك فً األرض إال فً السماء منه شًء، 

من تحت العرش منٌا كمنً الرجال فٌنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلن الماء كما تنبت األرض 
من الثرى ثم لال عبد هللا بن مسعود وهللا الذي أرسل الرٌاح فتثٌر سحابا فسمناه إلى بلد مٌت 

رض فٌنفخ فٌه فؤحٌٌنا به األرض بعد موتها كذلن النشور ثم ٌموم ملن بالصور بٌن السماء واأل
فتنطلك كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فٌه ثم ٌمومون فٌحٌون تحٌة رجل واحد لٌاما لرب 
العالمٌن ولٌس أحد كان ٌعبد شٌبا من دون هللا فً الدنٌا إال هو مرفوع له ٌتبعه، ثم هللا تبارن 

                                                           

 .2ٖٙ-ٖٙٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .21ٕٗ/1(:ص2ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌرابن كثٌر: (1)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (5)



ٔ55 
 

هل ٌسركم  وتعالى ٌلمى الخلك فٌلمى الٌهود فٌمول: من تعبدون فٌمولون نعبد عزٌرا فٌمول:
الماء؟ فٌمولون: نعم، فٌرٌهم جهنم وهً كهٌبة السراب ثم كذلن من كان ٌعبد من دون هللا شٌبا 

 .(ٔ)ثم ٌمر به المسلمون فٌمول: من تعبدون فٌمولون: نعبد هللا وال نشرن به شٌبا"
 [:5ٖ-1ٖفوابد اآلٌات:]

ه }تلن الجنة لتً نورث من بٌان أن الجنة تورث وٌذكر تعالى سبب إرثها وهو التموى فً لول-ٔ
 عبادنا من كان تمٌاً{

 مشروعٌة االستؽفار للوالدٌن إن ماتا على التوحٌد. -ٕ
 بطبلن االنتفاع ٌوم المٌامة بؽٌر اإلٌمان والعمل الصالح بعد فضل هللا ورحمته. -ٖ
 الترؼٌب فً التموى والتحذٌر من الؽواٌة. -ٗ
 

 المرآن
  [5٘-5ٗ{ ]الشعراء: (9٘( َوُجنُوُد إِْبِلٌَس أَْجَمعُوَن )9َٗواْلغَاُووَن )}فَُكْبِكبُوا فٌَِها ُهْم 

 التفسٌر:
فُجِمعوا وألمُوا فً جهنم، هم والذٌن أضلوهم وأعوان إبلٌس الذٌن زٌَّنوا لهم الشر، لم ٌُْفِلت منهم 

 أحد. 
ي:" فُجِمعوا وألمُوا فً جهنم، [، أ5ٗلوله تعالى: }فَُكْبِكبُوا فٌَِها ُهْم َواْلؽَاُووَن{ ]الشعراء:  

 .(ٕ)هم والذٌن أضلوهم"
 . (ٖ)لال الطبري:" ٌمول: وكبكب فٌها مع األنداد والؽاوٌن" 
لال مماتل:" ٌعنً: فمذفوا فً النار، ٌعنً: فمذفهم الحزنة فً النار، }هم{ ٌعنً: كفار  

 . (ٗ)بنً آدم، }والؽاوون{، ٌعنً: الشٌاطٌن الذٌن أؼووا بنً آدم"
المراد : أنه ألمً بعضهم على بعض ، من الكفار ولادتهم الذٌن دعوهم  ل ابن كثٌر:"لا 

 .(٘)إلى الشرن"
تكرٌر «: الكبكبة»أى: اآللهة وعبدتهم الذٌن برزت لهم الجحٌم. و لال الزمخشري:" 

الكب، جعل التكرٌر فً اللفظ دلٌبل على التكرٌر فً المعنى، كؤنه إذا ألمى فً جهنم ٌنكب مرة 
 .(ٙ)بعد مرة حتى ٌستمر فً لعرها، اللهم أجرنا منها ٌا خٌر مستجار"

. وروى عن السدي مثل (2)وا فٌها"عن ابن عباس لوله: "}فكبكبوا فٌها{ ٌمول: جمع 
 .(1)ذلن

 .(5)عن مجاهد: "}فكبكبوا فٌها{، لد هووا فٌها" 
 .(ٓٔ)لال ابن زٌد:" طرحوا فٌها" 
 .(ٕٔ)، "}فٌها{، فً النار"(ٔٔ)عن السدي لوله: "}فكبكبوا فٌها{، لال: اآللهة" 
 .(ٖٔ)وعن السدي: "}فكبكبوا{، لال: مشركوا العرب" 

                                                           

 .21ٕٗ/1(:ص2ٗٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .21ٕ٘/1(:ص2ٗ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . بدون سند.21ٕ٘/1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (1)
 .21ٕ٘/1(:ص2ٗٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .21ٕ٘/1(:ص2ٗ2٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .21ٕ٘/1(:ص2ٗ1٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .21ٕ٘/1(:ص2٘ٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .21ٕ٘/1(:ص2ٗ5٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٕٓٓ 
 

 .(ٔ)جمعوا فٌها هم اآللهة والمشركون"لال السدي:" ٌمول:  
 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: "}الؽاوون{، لال: المشركون" 
 .(ٖ)عن السدي: "}الؽاوون{: مشركوا العرب" 
 .(ٗ)عن لتادة ، لوله:"}هم والؽاوون{، لال: الشٌاطٌن" 
إبلٌس لاطبة من [، أي:" وأتباعُ 5٘لوله تعالى: }َوُجنُوُد إِْبِلٌَس أَْجَمعُوَن{ ]الشعراء:  

 .(٘)اإِلنس والجن"
 . (ٙ)لال مماتل:" ٌعنً: ذرٌة إبلٌس كلهم" 
 .(2)لال الطبري:" وجنوده: كل من كان من تباعه، من ذرٌته كان أو من ذرٌة آدم" 
  .(1)}جنود إبلٌس{: شٌاطٌنه، أو متبعوه من عصاة الجن واإلنس" لال الزمخشري:" 
 .(5)أي : ألموا فٌها عن آخرهم " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)عن السدي، لوله: "}وجنود إبلٌس أجمعون{، لال: مما كان من ذرٌته" 
 .(ٔٔ)عن السدي لوله: "}وجنود إبلٌس أجمعون{، لال: هم الشٌاطٌن" 
لال ابن عباس:" إن الجن ال ٌدخلون الجنة إنما ٌنجو مإمنهم من العذاب، ألنهم من  

 .(ٕٔ)ذرٌة إبلٌس الجنة" ذرٌة إبلٌس وال ٌدخل
 

 المرآن
ِ إِْن ُكنَّا لَِفً َضاَلٍل ُمبٌٍِن )9ٙ}لَالُوا َوُهْم فٌَِها ٌَْختَِصُموَن ) ٌُكْم بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن 97( تَاَّللَّ ( إِْذ نَُسّوِ

 [ 99-9ٙ({ ]الشعراء: 99( َوَما أََضلَّنَا إِالَّ اْلُمْجِرُموَن )98)
 التفسٌر:

بخطبهم، وهم ٌتنازعون فً جهنم مع َمن أضلوهم، تاهلل إننا كنا فً الدنٌا فً لالوا معترفٌن 
ضبلل واضح ال خفاء فٌه؛ إذ نسوٌكم برب العالمٌن المستحك للعبادة وحده. وما أولعنا فً هذا 

 المصٌر السٌِّا إال المجرمون الذٌن دعونا إلى عبادة ؼٌر هللا فاتبعناهم.
[، أي:" لال العابدون لمعبودٌهم 5ٙفٌَِها ٌَْختَِصُموَن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}لَالُوا َوُهْم  

 .(ٖٔ)وهم فً الجحٌم ٌتنازعون وٌتخاصمون"
لال الطبري:ٌمول:" لال هإالء الؽاوون واألنداد التً كانوا ٌعبدونها من دون هللا وجنود  

 . (ٗٔ)إبلٌس، وهم فً الجحٌم ٌختصمون"
األصنام حتى ٌصح التماول والتخاصم. وٌجوز أن ٌجوز أن ٌنطك هللا  لال الزمخشري:" 

  .(٘ٔ)ٌجرى ذلن بٌن العصاة والشٌاطٌن"

                                                           

 .21ٕ٘/1(:ص2ٕ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .21ٕ٘/1(:ص2٘ٔ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .21ٕٙ/1(:ص2ٖ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .21ٕٙ/1(:ص2٘ٗ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٖ/ٖالكشاؾ: (1)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .21ٕٙ/1(:ص2٘٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .21ٕٙ/1(:ص2٘ٙ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .21ٕٙ/1(:ص2٘2٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٖ/ٖالكشاؾ: (٘ٔ)



ٕٓٔ 
 

لال ابن عباس:" ٌخاصم الصادق الكاذب، والمظلمون الظالم والمهتدي الضال،  
 .(ٔ)والضعٌؾ المتكبر"

ِ إِْن ُكنَّا لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]الشعراء:    لمد كنا فً [، أي:" نمسم باهلل52لوله تعالى:}تَاَّللَّ
 .(ٕ)ضبلٍل واضح وبعٍد عن الحك ظاهر"

لال الطبري: " ٌمول: تاهلل لمد كنا فً ذهاب عن الحك، إن كنا لفً ضبلل مبٌن، ٌبٌن  
 .(ٖ)ذهابنا ذلن عنه عن نفسه، لمن تؤمله وتدبره، أنه ضبلل وباطل"

 . (ٗ)لال ابن زٌد:" الضبلل هو أن ٌكفر بعد إٌمانه" 
ٌُكْم بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء: لوله   [، أي:" حٌن عبدناكم مع رّب 51تعالى:}إِْذ نَُسّوِ

 .(٘)العالمٌن وجعلناكم مثله فً استحماق العبادة"
لال الطبري: " ٌمول الؽاوون للذٌن ٌعبدونهم من دون هللا: تاهلل إن كنا لفً ذهاب عن  

 .(ٙ)ونه"الحك حٌن نعدلكم برب العالمٌن فنعبدكم من د
أي : نجعل أمركم مطاًعا كما ٌطاع أمر رب العالمٌن ، وعبدناكم مع  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)رِب العالمٌن"
 . (1)عن ابن زٌد، فً لوله: "}إذ نسوٌكم برب العالمٌن{، لال: لتلن اآللهة" 
لنا عن الهدى إالّ [، أي:" وما أض55لوله تعالى:}َوَما أََضلَّنَا إِالَّ اْلُمْجِرُموَن{ ]الشعراء:  

 .(5)الرإساء والكبراء الذٌن زٌنوا لنا الكفر والمعاصً"
 .(ٓٔ)لال الطبري: " ٌعنً بالمجرمٌن إبلٌس، وابن آدم الذي سن المتل" 
  .(ٔٔ)أي : ما دعانا إلى ذلن إال المجرمون " لال ابن كثٌر:" 
المراد بالمجرمٌن الذٌن أضلوهم: رإساإهم وكبراإهم، كموله: }َربَّنَا  لال الزمخشري:" 

  .(ٕٔ)["2ٙإِنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَؤََضلُّونَا السَّبٌِبَل{ ]األحزاب : 
 .(ٖٔ)عن عكرمة، لوله: "}وما أضلنا إال المجرمون{، لال: إبلٌس وابن آدم الماتل" 
 

 المرآن
  [ٔٓٔ-ٓٓٔ{ ]الشعراء:  (ٔٓٔ( َواَل َصِدٌٍك َحِمٌٍم )ِٓٓٔمْن َشافِِعٌَن )}فََما لَنَا 
 التفسٌر:

 فبل أحَد ٌشفع لنا، وٌخلِّصنا من العذاب، وال َمن ٌَْصُدق فً مودتنا وٌشفك علٌنا.
[، أي:" لٌس لنا من ٌشفع لنا من هول ٓٓٔلوله تعالى:}فََما لَنَا ِمْن َشافِِعٌَن{ ]الشعراء:  
 .(ٗٔ)ٌوم"هذا ال
لال الطبري: " ٌمول: فلٌس لنا شافع فٌشفع لنا عند هللا من األباعد، فٌعفو عنا، وٌنجٌنا  
 .(ٔ)من عمابه"

                                                           

 .21ٕٙ/1(:ص2٘1٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .21ٕٙ/1(:ص2٘5٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .1ٖٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)



ٕٕٓ 
 

}فما لنا من شافعٌن{، كما نرى المإمنٌن لهم شفعاء من المبلبكة  لال الزمخشري:" 
  .(ٕ)والنبٌٌن"
 .(ٖ)عن ابن جرٌج: "}فما لنا من شافعٌن{، لال: من المبلبكة" 
[، أي:" وال صدٌٍك خالص الود ٌنمذنا من ٔٓٔلوله تعالى:}َواَل َصِدٌٍك َحِمٌٍم{ ]الشعراء:  
 .(ٗ)عذاب هللا"
 .(٘)لال الطبري:أي: " من األلارب" 
  .(ٙ)أي : لرٌب " لال ابن كثٌر:" 
}وال صدٌك{ كما نرى لهم أصدلاء، ألنه ال ٌتصادق فً اآلخرة إال  لال الزمخشري:" 

المإمنون. وأما أهل النار فبٌنهم التعادي والتباؼض، لال هللا تعالى األخبلء ٌومبذ بعضهم لبعض 
عدو إال المتمٌن أو: فما لنا من شافعٌن وال صدٌك حمٌم من الذٌن كنا نعدهم شفعاء وأصدلاء، 

فً أصنامهم أنهم شفعاإهم عند هللا، وكان لهم األصدلاء من شٌاطٌن اإلنس.  ألنهم كانوا ٌعتمدون
أو أرادوا أنهم ولعوا فً مهلكة علموا أن الشفعاء واألصدلاء ال ٌنفعونهم وال ٌدفعون عنهم، 

من «: الحمٌم»فمصدوا بنفٌهم نفى ما ٌتعلك بهم من النفع، ألن ما ال ٌنفع: حكمه حكم المعدوم، و
هو االهتمام، وهو الذي ٌهمه ما ٌهمن. أو من الحامة بمعنى الخاصة، وهو الصدٌك االحتمام، و
  .(2)الخاص"
 .(1)عن ابن جرٌج: "}وال صدٌك حمٌم{، لال: من الناس" 
 .(5)}صدٌك حمٌم{، لال: شمٌك" عن مجاهد:" 
حمٌم{، ٌحٌى بن سعٌد المسمعً: "كان لتادة إذا لرأ: }فما لنا من شافعٌن وال صدٌك لال  

 .(ٓٔ)لال: ٌعلمون وهللا أن الصدٌك إذا كان صالحا نفع، وأن الحمٌم إذا كان صالحا شفع"
جمع الشافع ووحد الصدٌك، لكثرة الشفعاء فً العادة وللة الصدٌك،  لال الزمخشري:" 

أال ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته، رحمة له 
وهو الصادق فً ودادن الذي ٌهمه ما  -وحسبة، وإن لم ٌسبك له بؤكثرهم معرفة. وأما الصدٌك

. وعن بعض الحكماء أنه سبل عن الصدٌك فمال: اسم ال معنى (ٔٔ)فؤعز من بٌض األنوق -أهمن
  .(ٕٔ)له. وٌجوز أن ٌرٌد بالصدٌك: الجمع"

 
 المرآن

ةً فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن )  [ ٕٓٔ({ ]الشعراء: ٕٓٔ}فَلَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ
 التفسٌر:

 فلٌت لنا رجعة إلى الدنٌا، فنصٌر من جملة المإمنٌن الناجٌن.
ةً{ ]الشعراء: لوله    .(ٖٔ)[، أي:" فلٌت لنا رجعة إلى الدنٌا"ٕٓٔتعالى:}فَلَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ
 .(ٔ)لال الطبري: " ٌمول: فلو أن لنا رجعة إلى الدنٌا" 

                                                                                                                                                                      

 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٖالكشاؾ: (2)
 .1ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖٙ-1ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .: طابر وهو الرخمة-على فعول -فً الصحاح: األنوق(ٔٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)



ٕٖٓ 
 

 .(ٕ)لال ابن عباس:" ٌعنون: رجعة" 
}لو{: فً مثل هذا الموضع فً معنى التمنً، كؤنه لٌل: فلٌت لنا كرة.  لال الزمخشري:" 

من التبللً فً التمدٌر. وٌجوز أن تكون على أصلها « لٌت»و « لو»وذلن لما بٌن معنى 
 .(ٖ)وٌحذؾ الجواب، وهو: لفعلنا كٌت وكٌت"

جملة المإمنٌن  [، أي:" فنصٌر منٕٓٔلوله تعالى:}فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:  
 .(ٗ)الناجٌن"
 .(٘)لال الطبري:أي: " فنإمن باهلل فنكون بإٌماننا به من المإمنٌن" 
 -وذلن أنهم ٌتمنون أنهم ٌردُّون إلى الدار الدنٌا ، لٌعملوا بطاعة ربهم  لال ابن كثٌر:" 

لما نهوا عنه وهو ، سبحانه وتعالى ، ٌعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنٌا لعادوا  -فٌما ٌزعمون 
، ثم لال : } إِنَّ َذِلَن « ص»وإنهم لكاذبون. ولد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار فً سورة 

 .(ٙ)["ٗٙلََحكٌّ تََخاُصُم أَْهِل النَّاِر { ]ص : 
عن ابن عباس، لوله:}فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{، لال:" حتى تحل لنا الشفاعة كما حلت  
  .(2)لهإالء"
 

 المرآن
ِحٌُم )ٖٓٔ}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن ) ({ ٗٓٔ( َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 [ ٗٓٔ-ٖٓٔ]الشعراء: 
 التفسٌر:

إن فً نبؤ إبراهٌم السابك لَعبرة ِلمن ٌعتبر، وما صار أكثر الذٌن سمعوا هذا النبؤ مإمنٌن. وإن 
 المادر على االنتمام من المكذبٌن، الرحٌم بعباده المإمنٌن. ربن لهو العزٌز

[، أي:" إن فً نبؤ إبراهٌم السابك لَعبرة ٖٓٔلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{ ]الشعراء:  
 .(1)ِلمن ٌعتبر"
لال الطبري: ٌمول:" إن فٌما احتج به إبراهٌم على لومه من الحجج التً ذكرنا له لداللة  
ضحة لمن اعتبر، على أن سنة هللا فً خلمه الذٌن ٌستنون بسنة لوم إبراهٌم من عبادة بٌنة وا

األصنام واآللهة، وٌمتدون بهم فً ذلن ما سن فٌهم فً الدار اآلخرة، من كبكبتهم وما عبدوا من 
 .(5)دونه مع جنود إبلٌس فً الجحٌم"

لحجج علٌهم فً التوحٌد آلٌة أي : إن فً محاجة إبراهٌم لمومه وإلامته ا لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)وداللة واضحة جلٌة على أنه ال إله إال هللا "

[، أي:" وما صار أكثر الذٌن ٖٓٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:  
 .(ٔٔ)سمعوا هذا النبؤ مإمنٌن"

 .(ٕٔ)لال الطبري:" وما كان أكثرهم فً سابك علمه مإمنٌن" 

                                                                                                                                                                      

 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .212ٕ/1(:ص2ٕٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .212ٕ/1(:ص2ٖٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ِحٌُم{ ]الشعراء: لوله   [، أي:" وإن ربن لهو العزٌز ٗٓٔتعالى:}َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ
 .(ٔ)المادر على االنتمام من المكذبٌن، الرحٌم بعباده المإمنٌن"

لال الطبري: ٌمول:" وإن ربن ٌا دمحم لهو الشدٌد االنتمام ممن عبد دونه، ثم لم ٌتب من  
م بمن تاب منهم أن ٌعالبه على ما كان سلؾ منه لبل توبته من إثم كفره حتى هلن، الرحٌ

 .(ٕ)وجرم"
 [:ٗٓٔ-5ٗفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر أن دعاة الزنى والربا والخرافة والشركٌات من الناس هم من جند إبلٌس. -ٔ
تمرٌر أن المجرمٌن هم الذٌن أفسدوا نفوسهم ونفوس ؼٌرهم بدعوتهم إلى الضبلل وحملهم  -ٕ

 لمعاصً.على ا
 تمرٌر أن الشفاعة لن تكون لمن مات على الشرن والكفر. -ٖ
ال تنفع العبر والمواعظ واآلٌات فً هداٌة لوم كتب هللا أزالً شماءهم وعلم منهم أنهم ال  -ٗ

 ٌإمنون فكتب ذلن علٌهم.
 

 المرآن
َّمُوَن )( إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُو٘ٓٔ}َكذَّبَْت لَْوُم نُوحٍ اْلُمْرَسِلٌَن ) ( إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل ٌٙٓٔح أاََل تَت

َ َوأَِطٌعُوِن )7ٓٔأَِمٌٌن ) ٌِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َرّبِ 8ٓٔ( فَاتَّمُوا َّللاَّ ( َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ
َ َوأَِطٌعُوِن )9ٓٔاْلعَالَِمٌَن )  [ ٓٔٔ-٘ٓٔ({ ]الشعراء : ٓٔٔ( فَاتَّمُوا َّللاَّ

 فسٌر:الت
َكذَّبت لوم نوح رسالة نبٌهم، فكانوا بهذا مكذبٌن لجمٌع الرسل؛ ألن كل رسول ٌؤمر بتصدٌك 
جمٌع الرسل. إذ لال لهم أخوهم نوح: أال تخشون هللا بترن عبادة ؼٌره؟ إنً لكم رسول أمٌن 

دته وحده. فٌما أبلؽكم، فاجعلوا اإلٌمان ولاٌة لكم من عذاب هللا وأطٌعونً فٌما آمركم به من عبا
وما أطلب منكم أجًرا على تبلٌػ الرسالة، ما أجري إال على رب العالمٌن، المتصرؾ فً خلمه، 

 فاحذروا عمابه، وأطٌعونً بامتثال أوامره، واجتناب نواهٌه. 
[ ، أي:" َكذَّبت لوم نوح رسالة ٘ٓٔ}َكذَّبَْت لَْوُم نُوحٍ اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 
 .(ٖ)فكانوا بهذا مكذبٌن لجمٌع الرسل؛ ألن كل رسول ٌؤمر بتصدٌك جمٌع الرسل" نبٌهم،
 .(ٗ)لال مماتل: ٌعنً: كذبوا نوحا وحده" 
 .(٘)لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }كذبت لوم نوح{ رسل هللا الذٌن أرسلهم إلٌهم لما" 
 .(٘)لما"

جماعة لوم  مذكرون، ألن المعنى: كذبت« لوم نوح»و« التاء»دخلت لال الزجاج:" 
، وٌجوز أن ٌكونوا كذبوا نوحا وحده، ومن كذب رسوال واحدا من «المرسلٌن»نوح، ولال: 

رسل هللا فمد كذب الجماعة وخالفها، ألن كل رسول ٌؤمر بتصدٌك جمٌع الرسل، وجابز أن 
 .(ٙ)ٌكون كذبت جمٌع الرسل"

 .(2)ٌه السبلم"عن أنس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أول نبً أرسل نوح عل 
 .(1)لال ٌزٌد الرلاشً: "إنما سمً نوحا لطول ما ناح على نفسه" 

                                                           

 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔالمٌسر:التفسٌر (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .212ٕ/1(:ص2ٙٗ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .212ٕ/1(:ص2ٙ٘٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)



ٕٓ٘ 
 

بعث نوح وهو ألربعٌن سنة ولبث فً لومه ألؾ سنة إال خمسٌن عاما  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)ٌدعوهم، وعاش بعد الطوفان ستٌن سنة حتى كثر الناس ونموا"

َّمُوَن{ ]الشعراء : }إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم  لوله تعالى:  [ ، أي:" إذ لال لهم ٙٓٔنُوٌح أاََل تَت
 .(ٕ)أخوهم نوح: أال تخشون هللا بترن عبادة ؼٌره؟"

 .(ٖ)لال الطبري:" فتحذروا عمابه على كفركم به، وتكذٌبكم رسله" 
لٌل }أخوهم{، ألنه منهم، وكل رسول ٌؤتً بلسان لومه لٌوضع لهم الحجة  لال الزجاج:" 
 .(ٗ)لهم" وٌكون أبٌن
[ ، أي:" إنً لكم رسول أمٌن فٌما 2ٓٔ}إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن{ ]الشعراء :  لوله تعالى: 
 .(٘)أبلؽكم"
لال الطبري:أي:" }إنً لكم رسول{ من هللا }أمٌن{ على وحٌه إلً، برسالته إٌاي  
 .(ٙ)إلٌكم"
أي: أمٌن فٌما بٌنكم وبٌن هللا تعالى، وفً بعض التفاسٌر: أن نوحا كان  لال السمعانً:" 

 .(2)ٌسمى األمٌن لبل أن ٌبعثه هللا"
 .(1)كان أمٌنا فٌهم مشهورا باألمانة، كدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً لرٌش" لال الزمخشري:" 

ٌعنى نوحا -عن عبٌد بن عمٌر اللٌثً، "أنه كان ٌحدث أنه بلؽه أنهم كانوا ٌبسطونه، 
فٌخنمونه حتى ٌؽشى علٌه، فإذا أفاق، لال: رب اؼفر لمومً فإنهم ال ٌعلمون، حتى  -علٌه السبلم

إذا تمادوا فً المعصٌة وعظمت فٌهم فً األرض الخطٌبة، وتطاول علٌه وعلٌهم الشؤن، واشتد 
كان لبله حتى  علٌه منهم الببلء، وانتظر النجل بعد النجل فبل ٌؤتً لرن إال كان أخبث من الذي

إن كان اآلخر منهم لٌمول لد كان هذا مع آبابنا ومع أجدادنا هكذا مجنونا، ال ٌمبلون منه شًء، 
 .(5)حتى شكا ذلن من أمرهم نوح ملسو هيلع هللا ىلص إلى هللا عز وجل ولال: كما لص هللا علٌنا فً كتابه"

َ َوأَِطٌعُوِن{ ]الشعراء لوله تعالى:  [ ، أي:" فاجعلوا اإلٌمان ولاٌة لكم 1ٓٔ:  }فَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٓٔ)من عذاب هللا وأطٌعونً فٌما آمركم به من عبادته وحده"

لال الطبري:" فاتموا عماب هللا أٌها الموم على كفركم به، وأطٌعونً فً نصٌحتً لكم،  
 .(ٔٔ)وأمري إٌاكم باتمابه"

 .(ٕٔ)ا آمركم ]به["أي: اتموا هللا بترن الشرن، وأطٌعون فٌم لال السمعانً:" 
}وأطٌعون{ فً نصحى لكم وفٌما أدعوكم إلٌه من الحك علٌه على  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖٔ)هذا األمر، وعلى ما أنا فٌه، ٌعنى: دعاءه ونصحه "
ٌِْه ِمْن أَْجٍر{ ]الشعراء :   [، أي:" وما أطلب منكم أجًرا 5ٓٔلوله تعالى:}َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ
 .(ٗٔ)الرسالة"على تبلٌػ 
 .(ٔ)أي: من جعل" لال السمعانً:" 

                                                           

 .212ٕ/1(:ص2ٙٙ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5٘/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘/ٗتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٕٖ/ٖالكشاؾ: (1)
 .211ٕ-212ٕ/1(:ص2ٙ2٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر:(ٗٔ)
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لال الطبري:" ٌمول: وما أطلب منكم على نصٌحتً لكم وأمري إٌاكم باتماء عماب هللا  
 .(ٕ)بطاعته فٌما أمركم ونهاكم، من ثواب وال جزاء"

 .(ٖ)}أجر{، ٌمول: عرضا من عرض الدنٌا" عن ابن عباس:"
[، أي:" ما أجري إال 5ٓٔلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء : لوله تعالى:}إِْن أَْجِرَي إاِلَّ عَ 
 .(ٗ)على رب العالمٌن، المتصرؾ فً خلمه"

لال الطبري: ٌمول: " }إن أجري إال على رب العالمٌن{ دونكم ودون جمٌع خلك  
 .(٘)هللا"

أي: ثوابً، لال أهل العلم: وال ٌجوز للنبً أن ٌؤخذ جعبل على النبوة؛  لال السمعانً:" 
ألنه ٌإدي إلى تنفٌر الناس عن لبول اإلٌمان، وٌجوز أن ٌؤخذ الهدٌة؛ ألنه ال ٌإدي إلى 

 .(ٙ)التنفٌر"
 .(2)"}إن أجري إال على هللا{، لال: جزابً" عن مجاهد،: 

َ َوأَِطٌعُو [، أي: فاحذروا عمابه، وأطٌعونً ِٓٔٔن{ ]الشعراء : لوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(1)بامتثال أوامره، واجتناب نواهٌه"

لال الطبري: ٌمول:" فاتموا عماب هللا على كفركم به، وخافوا حلول سخطه بكم على  
تكذٌبكم رسله، وأطٌعون: ٌمول: وأطٌعونً فً نصٌحتً لكم، وأمري إٌاكم بإخبلص العبادة 

 .(5)لخالمكم"
 .(ٓٔ)لال السمعانً:" أعاده تؤكٌدا"

لال الزمخشري:" فاتموا هللا فً طاعتً، وكرره لٌإكده علٌهم وٌمرره فً نفوسهم، مع 
تعلٌك كل واحدة منهما بعلة، جعل علة األول كونه أمٌنا فٌما بٌنهم، وفً الثانً حسم طمعه 

 .(ٔٔ)عنهم"
 

 المرآن
 [ ٔٔٔ({ ]الشعراء : ٔٔٔ}لَالُوا أَنُْإِمُن لََن َواتَّبَعََن اْْلَْرَذلُوَن )

 التفسٌر:
لن ونتبعن، والذٌن اتبعون أراذل الناس وأسافلهم؟  لال له لومه: كٌؾ نصّدِ

لال الطبري: " لالوا: أنإمن لن ٌا نوح، ونمر بتصدٌمن فٌما تدعونا إلٌه، وإنما اتبعن  
 .(ٕٔ)ي الشرؾ وأهل البٌوتات"منا األرذلون دون ذو
نسبوهم إلى الحٌاكة والحجامة، والصناعات «: األرذلون»لٌل فً لوله:  لال الزجاج:"

 .(ٖٔ)ال تضر فً باب الدٌانات"
 .(ٗٔ)}واتبعن األرذلون{، ٌعنً: السلفة والحاكة" لال الواحدي:"

                                                                                                                                                                      

 .2٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .211ٕ/1(:ص2ٙ1٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1٘-2٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .211ٕ/1(:ص22ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر:(1)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖٔ)
 .25ٕالوجٌز: (ٗٔ)
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أشبههم، ولٌل: لال السمعانً:" فً التفسٌر: أنهم الحاكة، والحجامون، واألساكفة ومن 
 .(ٔ)إنهم أسافل الناس"

لال الزمخشري:" الرذالة والنذالة: الخسة والدناءة. وإنما استرذلوهم ال تضاع نسبهم 
وللة نصٌبهم من الدنٌا. ولٌل كانوا من أهل الصناعات الدنٌة كالحٌاكة والحجامة. والصناعة ال 

 ملسو هيلع هللا ىلص، وما زالت أتباع األنبٌاء تزري بالدٌانة، وهكذا كانت لرٌش تمول فً أصحاب رسول هللا
كذلن، حتى صارت من سماتهم وأماراتهم. أال ترى إلى هرلل حٌن سؤل أبا سفٌان عن أتباع 

 .(ٖ)"(ٕ)«ضعفاء الناس وأراذلهم لال: ما زالت أتباع األنبٌاء كذلن»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلما لال: 
 .(ٗ)ألرذلون{، لال: الحواكون"عن مجاهد، لوله: "}واتبعن ا

 .(٘)عن لتادة، لوله: "}أنإمن لن واتبعن األرذلون{، ٌمول: سفلة الناس وأراذلهم"
وهً فً العربٌة جٌدة لوٌة ألن واو  . لال الزجاج:"(ٙ)«وأتباعن األرذلون »وٌمرأ 

الحال تصحب األسماء أكثر فً العربٌة، ألنن تمول: جبتن وأصحابن الزٌدون، وٌجوز: 
 .(2)وصحبن الزٌدون، واألكثر جبتن ولد صحبن الزٌدون"

 
 المرآن

 [ ٕٔٔ({ ]الشعراء : ٕٔٔ}لَاَل َوَما ِعْلِمً بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر:
نوح علٌه السبلم بموله: لست مكلفًا بمعرفة أعمالهم، إنما ُكلفت أن أدعوهم إلى اإلٌمان. فؤجابهم 

 واالعتبار باإلٌمان ال بالحسب والنسب والِحرؾ والصنابع.
لال الطبري: " لال نوح لمومه: وما علمً بما كان أتباعً ٌعملون، إنما لً منهم ظاهر  

وإنما كلفت الظاهر، فمن أظهر حسنا ظننت به حسنا، أمرهم دون باطنه، ولم أكلؾ علم باطنهم، 
  .(1)ومن أظهر سٌبا ظننت به سٌبا"

، وإنما أمرت أن أدعوهم «أنه ال علم لً بصناعتهم»لال السمعانً:" معنى لول نوح: 
 .(5)إلى هللا، فمن أجاب لبلته"

هلل لال الزمخشري:ٌمول:" وأى شًء علمى؟ والمراد: انتفاء علمه بإخبلص أعمالهم 
فً إٌمانهم،  -مع استرذالهم -واطبلعه على سر أمرهم وباطنه. وإنما لال هذا ألنهم لد طعنوا

وأنهم لم ٌإمنوا عن نظر وبصٌرة، وإنما آمنوا هوى وبدٌهة، كما حكى هللا عنهم فً لوله: 
}الذٌن هم أراذلنا بادي الرأي{. وٌجوز أن ٌتؽابى لهم نوح علٌه السبلم. فٌفسر لولهم 

، بما هو الرذالة عنده، من سوء األعمال وفساد العمابد، وال ٌلتفت إلى ما هو الرذالة «ذلٌناألر»
 .(ٓٔ)عندهم"
 .(ٔٔ)واحد"« ٌصنعون»و« ٌعملون»لال ابن زٌد:"  
 

 المرآن

                                                           

 .1٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔ)
بل متفك علٌه من حدٌث ابن عباس عن أبى سفٌان بلفظ: وسؤلتن ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ فملت: (ٕ)

 «.أراذلهم»ضعفاإهم وكذلن أتباع الرسل. للت: رواه بلفظ 
 .ٕٖٗ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 . 211ٕ/1(:ص22ٕ٘ٔأخرجه بن أبً حاتم)(ٗ)
 . 211ٕ/1(:ص22ٔ٘ٔأخرجه بن أبً حاتم)(٘)
 .5٘/ٗانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (2)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1٘/ٗتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٖٗ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .211ٕ/1(:ص22ٖ٘ٔخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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 [  ٖٔٔ({ ]الشعراء : ٖٔٔ}إِْن ِحَسابُُهْم إِالَّ َعلَى َربًِّ لَْو تَْشعُُروَن )
 التفسٌر:

لى أعمالهم وبواطنهم إال على ربً المطَِّلع على السرابر. لو كنتم تشعرون ما حسابهم للجزاء ع
 بذلن لما للتم هذا الكبلم.

[، أي:" ما حسابهم للجزاء على ٖٔٔلوله تعالى:}إِْن ِحَسابُُهْم إاِلَّ َعلَى َربًِّ{ ]الشعراء :  
 .(ٔ)أعمالهم وبواطنهم إال على ربً المطَِّلع على السرابر"

الطبري: " ٌمول: إن حساب باطن أمرهم الذي خفً عنً إال على ربً، فإنه ٌعلم لال  
  .(ٕ)سر أمرهم وعبلنٌته"

 .(ٖ)لال السمعانً:" }إن حسابهم{ أي: أعمالهم }إال على ربً{"
لال الزمخشري:" ٌمول: ما على إال اعتبار الظواهر، دون التفتٌش عن أسرارهم والشك 

سٌا، فاهلل محاسبهم ومجازٌهم علٌه، وما أنا إال منذر ال محاسب  عن للوبهم، وإن كان لهم عمل
 .(ٗ)وال مجاز"
 .(٘)هو أعلم بما فً نفوسهم" لال ابن جرٌج:" 

[، أي:" لو كنتم تشعرون بذلن لما للتم هذا ٖٔٔلوله تعالى:}لَْو تَْشعُُروَن{ ]الشعراء :   
 .(ٙ)الكبلم"

 .(2)لال السمعانً:" أي: لو تعلمون"
لزمخشري: ٌمول:" لو تشعرون ذلن، ولكنكم تجهلون فتنسالون مع الجهل حٌث لال ا

سٌركم، ولصد بذلن رد اعتمادهم وإنكار أن ٌسمى المإمن رذال، وإن كان أفمر الناس وأوضعهم 
 .(1)نسبا، فإن الؽنى ؼنى الدٌن، والنسب نسب التموى"

ٌتنازعان فً أهل لال زر بن حبٌش: "شهدت صاحبنا وابصة بن معبد وسمع رجلٌن  
العراق وأهل الشام، ٌعٌب أحدهما هإالء وٌعٌب اآلخر هإالء. لال وابصة: فهبل ٌمولون ؼٌر 

 .(5)ذلن. لال: وماذا نمول؟ لال: ٌموالن: }إن حسابهم إال على ربً لو تشعرون{"
 

 المرآن
 [ ٘ٔٔ-ٗٔٔ({ ]الشعراء : ٘ٔٔ( إِْن أَنَا إِالَّ نَِذٌٌر ُمبٌٌِن )ٗٔٔ}َوَما أَنَا بَِطاِرِد اْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
وما أنا بطارد الذٌن ٌإمنون بدعوتً، مهما تكن حالهم؛ تلبٌة لرؼبتكم كً تإمنوا بً. ما أنا إال 

 نذٌر بٌِّن اإلنذار.
[، أي:" وما أنا بطارد الذٌن ِ٘ٔٔد اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء : لوله تعالى:}َوَما أَنَا بَِطارِ  

 .(ٓٔ)ٌإمنون بدعوتً، مهما تكن حالهم؛ تلبٌة لرؼبتكم كً تإمنوا بً"
لال الطبري: ٌمول:" وما أنا بطارد من آمن باهلل واتبعنً على التصدٌك بما جبت به من  
 .(ٔٔ)عند هللا"

                                                           

 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1٘/ٗتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٖالكشاؾ: (1)
 .211ٕ/1(:ص22ٗ٘ٔخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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أتبع شهواتكم وأطٌب نفوسكم بطرد المإمنٌن  لال الزمخشري:" ٌرٌد: لٌس من شؤنى أن 
الذٌن صح إٌمانهم طمعا فً إٌمانكم وما على إال أن أنذركم إنذارا بٌنا بالبرهان الصحٌح الذي 

 . (ٔ)ٌتمٌز به الحك من الباطل، ثم أنتم أعلم بشؤنكم"
 .(ٕ)عن سعٌد بن جبٌر، }المإمنٌن{، ٌعنً: المصدلٌن" 
[، أي:" ما أنا إال نذٌر بٌِّن ٘ٔٔالَّ نَِذٌٌر ُمبٌٌِن{ ]الشعراء : لوله تعالى:}إِْن أَنَا إِ  
 . (ٖ)اإلنذار"
لال الطبري: " ٌمول: ما أنا إال نذٌر لكم من عند ربكم أنذركم بؤسه، وسطوته على  

  .(ٗ)كفركم به }مبٌن{: ٌمول: نذٌر لد أبان لكم إنذاره، ولم ٌكتمكم نصٌحته"
 .(٘)نذٌر من النار" عن ابن عباس، "}نذٌر{، لال: 

 [:٘ٔٔ-٘ٓٔفوابد اآلٌات:]
أن من كذب رسوالً فكؤنما كذب كل الرسل وذلن باعتبار أن دعوتهم واحدة وهً أن ٌُْعبََد هللا -ٔ

 وحده بما شرع للناس من عبادات تطهرهم وتزكٌهم.
 إثبات أخوة النسب، وال تعارض بٌنها وبٌن أخوة الدٌن. -ٕ
 دعوة هللا تعالى. ووجوب إببلؼها مجانا. عدم جواز أخذ أجرة على -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم. -ٗ  وجوب التموى هلل تعالى، وطاعة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 ال ٌجوز طرد الفمراء من مجالس العلم لٌجلس مجالسهم األؼنٌاء وأهل الجاه. -٘
 

 المرآن
 [ ٙٔٔ({ ]الشعراء: ٙٔٔ}لَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه ٌَانُوُح لَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمٌَن )

 التفسٌر:
عن دعوتن لتكوننَّ  -ٌا نوح-عدل لوم نوح عن المحاورة إلى التهدٌد، فمالوا له: لبن لم ترجع 

 ِمَن الممتولٌن رمًٌا بالحجارة.
لم تنته ٌا نوح عما تمول، وتدعو إلٌه، وتعٌب به لال الطبري:" لال لنوح لومه: لبن  

 .(ٙ)آلهتنا، لتكونن من المشتومٌن، ٌمول: لنشتمن"
لما طال ممام نبً هللا بٌن أظهرهم ٌدعوهم إلى هللا لٌبل ونهاًرا ، وجهًرا  لال ابن كثٌر:" 

، ولالوا فً وإسراًرا ، وكلما كرر علٌهم الدعوة صمموا على الكفر الؽلٌظ ، واالمتناع الشدٌد 
اآلخر : } لَبِْن لَْم تَْنتَِه { أي : عن دعوتن إٌانا إلى دٌنن ٌا نوح } لَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمٌَن { أي : 

 .(2)لنرجمنَّن"
 .(1)لال مماتل:}ِمَن اْلَمْرُجوِمٌَن{، "ٌعنً: من الممتولٌن" 
 .(5)"أي: بالحجارة لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)تنته ٌا نوح لتكونن من المرجومٌن{، أي: بالحجارة" لبن لمعن لتادة، لوله: "} 
 .(ٔٔ)بالشتٌمة" ولال السدي:" 

                                                           

 .ٕٖ٘/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .211ٕ/1(:ص22٘٘ٔخرجه ابن أبً حاتم)أ (ٕ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .211ٕ/1(:ص22ٙ٘ٔخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5٘/ٗمعانً المرآن: (5)
 .215ٕ/1(:ص221٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .215ٕ/1(:ص225٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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عن عبد بن عمٌر اللٌثً، "أنه كان ٌحدث أنه بلؽه أنهم ٌبطشون به فٌخنمونه. حتى  
 .(ٔ)ٌؽشى علٌه، فإذا أفاق لال: اللهم اؼفر لمومً فإنهم ال ٌعلمون"

 
 المرآن

ًَ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن 7َٔٔكذَّبُوِن )}لَاَل َرّبِ إِنَّ لَْوِمً  نًِ َوَمْن َمِع ٌْنَُهْم فَتًْحا َونَّجِ ٌْنًِ َوبَ ( فَاْفتَْح بَ
 [ 8ٔٔ-7ٔٔ({ ]الشعراء: 8ٔٔ)

 التفسٌر:
فلما سمع نوح لولهم هذا دعا ربه بموله: رب إن لومً أصروا على تكذٌبً، فاحكم بٌنً وبٌنهم 

وكذَّب رسولن، ونجنً وَمن معً من المإمنٌن مما تعذب به حكًما تُهلن به َمن جحد توحٌدن 
 الكافرٌن.
[، أي:" رب إن لومً أصروا 2ٔٔلوله تعالى:}لَاَل َرّبِ إِنَّ لَْوِمً َكذَّبُوِن{ ]الشعراء:  

 .(ٕ)على تكذٌبً"
لال الطبري:أي:"}كذبون{ فٌما أتٌتهم به من الحك من عندن، وردوا علً نصٌحتً  
 .(ٖ)لهم"

لزمخشري:" لٌس هذا بإخبار بالتكذٌب، لعلمه أن عالم الؽٌب والشهادة أعلم، ولكنه لال ا 
 .(ٗ)أراد أنى ال أدعون علٌهم لما ؼاظونى وآذونً، وإنما أدعون ألجلن وألجل دٌنن"

ابن عمٌر اللٌثً: "حتى إذا تمادوا ٌعنى لوم نوح فً المعصٌة وعظمت فٌهم فً عن  
لٌهم الشؤن، واشتد علٌهم منه الببلء وانتظر النجل بعد النجل األرض الخطٌبة وتطاول علٌه وع

فبل ٌؤتً لرن إال كان أخبث من الذي كان لبله حتى إن كان اآلخر منهم لٌمول: لد كان هذا مع 
آبابنا وأجدادنا هكذا مجنونا ال ٌمبلون منه شًء حتى شكً ذلن من أمرهم نوح إلى هللا عز وجل 

كتابه: رب إنً دعوت لومً لٌبل ونهارا إلى آخر المصة إلى آخر  فمال كما لص هللا علٌنا فً
السورة فلما شكً نوح علٌه السبلم ذلن منهم إلى هللا واستنصره علٌهم أوحى هللا إلٌه أن اصنع 

 .(٘)الفلن"
ٌْنَُهْم فَتًْحا{ ]الشعراء:   ٌْنًِ َوبَ [، أي:" فاحكم بٌنً وبٌنهم حكًما 1ٔٔلوله تعالى:}فَاْفتَْح بَ

 .(ٙ)تُهلن به َمن جحد توحٌدن وكذَّب رسولن"
لال الطبري:" ٌمول: فاحكم بٌنً وبٌنهم حكما من عندن تهلن به المبطل، وتنتمم به ممن  

 .(2)كفر بن وجحد توحٌدن، وكذب رسولن"
 .(1)فالض بٌنً وبٌنهم لضاء" لال لتادة:" 
 .(5)ٌمول: الض بٌنً وبٌنهم" لال ابن زٌد:" 
ٌمول:"وألنهم كذبونً فً وحٌن ورسالتن، فاحكم بٌنً وبٌنهم، لال الزمخشري:  

الحكومة. والفتاح: الحاكم، ألنه ٌفتح المستؽلك كما سمى فٌصبل، ألنه ٌفصل بٌن «: الفتاحة»و
 .(ٓٔ)الخصومات"

                                                           

 .215ٕ/1(:ص21ٓ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .25ٕٓ/1(:ص21ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖ٘/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)



ٕٔٔ 
 

، حتى سمعت «افتح بٌننا وبٌن لومنا بالحك»لال ابن عباس: "ما كنت أدري ما لوله:  
 .(ٔ)فاتحن. ٌعنً: تعال أخاصمن"بن ذي ٌزن ٌمول: تعالى أ

ًَ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:   نًِ َوَمْن َمِع [، أي:" ونجنً وَمن معً 1ٔٔلوله تعالى:}َونَّجِ
 .(ٕ)من المإمنٌن مما تعذب به الكافرٌن"

لال الطبري:" ٌمول: ونجنً من ذلن العذاب الذي تؤتً به حكما بٌنً وبٌنهم، والذٌن  
 .(ٖ)مان بن والتصدٌك لً"معً من أهل اإلٌ

 
 المرآن

ٌْنَاهُ َوَمْن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن )  [ 9ٔٔ({ ]الشعراء: 9ٔٔ}فَؤَْنَج
 التفسٌر:

 فؤنجٌناه وَمن معه فً السفٌنة المملوءة بصنوؾ المخلولات التً حملها معه.
بٌنهم وبٌن لومهم، حٌن فتحنا -لال الطبري:" ٌمول: فؤنجٌنا نوحا ومن معه من المإمنٌن  

 .(ٗ)فً الفلن المشحون، ٌعنً فً السفٌنة المولرة المملوءة" -وأنزلنا بؤسنا بالموم الكافرٌن
هو المملوء باألمتعة «: المشحون»أي : نجٌناه ومن معه كلهم، و لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)واألزواج التً حمل فٌه من كل زوجٌن اثنٌن"
 .(ٙ)المشحون{، لال: ٌعنً المولر"عن ابن عباس، لوله: "}فً الفلن  
ولال ابن عباس:" كان طول سفٌنة نوح علٌه السبلم أربعمابة ذراع وطولها فً السماء  

 .(2)ثبلثون ذراعا"
. وفً رواٌة:" (1)عن مجاهد، لوله: "}الفلن المشحون{، لال: المفروغ منه المملوء" 

 .(5)المفروغ منه تحمٌبل"
 .(ٓٔ)شحون{، لال: هو المحمل"عن لتادة، لوله:"}الفلن الم 
 .(ٔٔ)"}المشحون{: المملوء، ٌمال: شحنته أي مؤلته لال الزجاج:" 
ذكر لنا أنه لم ٌنج ممن فً السفٌنة إال نوح وثبلثة بنٌن له ونساإهم فجمٌعهم  لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)ثمانٌة"
 .(ٖٔ)كان فً سفٌنة نوح ثمانون رجبل أحدهم جرهم وكان لسانه عربٌا" لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)كان مع نوح فً السفٌنة سبعة نوح وثبلثة أوالده وكنابنه ثبلث" لال مطر:" 
ما على وجه األرض من الخلك شًء فٌه الروح أو شجر فلم ٌبك  لال دمحم بن إسحاق:" 

بن أعنك فٌما ٌزعم أهل الكتاب وكان عوج بن من الخبلبك إال نوح ومن معه فً الفلن األعوج 
سٌحان وأمه أعنك جبارا خلمه هللا كما شاء أن ٌخلمه له وكانت أمه أعنك من بنات آدم فكانت 
فٌما ٌزعمون من أحسن الناس فؤما أهل الكتاب ٌمولون فً والدته أمرا ال نحب أن نموله وكان 

                                                           

 .25ٕٓ/1(:ص21ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .25ٕٔ/1(:ص25ٔ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٖ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٖ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5٘/ٗمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .25ٕٔ/1(:ص212٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .25ٕٓ/1(:ص21ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .25ٕٔ/1(:ص211٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)



ٕٕٔ 
 

ان ٌصوب ٌده فٌؤخذ الحوب من أسفل فٌما ٌزعمون السحاب ٌكون على محجز إزاره وانه ك
البحر ثم ٌشوٌه بٌده بملب الشمس حتى ٌنضجه ثم ٌؤكله وكان عمره ثبلثة آالؾ سنة وستمابة 

 .(ٔ)سنة ولد فً دار آدم ثم عاش حتى لتله موسى بن عمران ملسو هيلع هللا ىلص"
 

 المرآن
 [ ٕٓٔ({ ]الشعراء: ٕٓٔ}ثُمَّ أَْغَرْلنَا بَْعُد اْلبَالٌَِن )

 التفسٌر:
 ثم أؼرلنا بعد إنجاء نوح ومن معه البالٌن، الذٌن لم ٌإمنوا ِمن لومه وردُّوا علٌه النصٌحة.

 .(ٕ)لال الطبري:أي: " من لومه الذٌن كذبوه، وردوا علٌه النصٌحة" 
 .(ٖ)أي : " وأؼرلنا َمْن كذبه وخالؾ أمره كلهم " لال ابن كثٌر: 
الجبال فصار فولها ثمانٌن سٌبل. وذكر أٌضا حدٌث لال عوؾ أبً شداد: "ؼرق الماء  

 .(ٗ)المرأة معها الصبً"
 

 المرآن
 [ ٕٔٔ({ ]الشعراء: ٕٔٔ}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
بعدهم، إن فً نبؤ نوح وما كان من إنجاء المإمنٌن وإهبلن المكذبٌن لَعبلمة وعبرةً عظٌمة لمن 

 وما كان أكثر الذٌن سمعوا هذه المصة مإمنٌن باهلل وبرسوله وشرعه.
[، أي:" إن فً نبؤ نوح وما كان من إنجاء ٕٔٔلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{ ]الشعراء:  

 .(٘)المإمنٌن وإهبلن المكذبٌن لَعبلمة وعبرةً عظٌمة لمن بعدهم"
نوح بالؽرق لعبرة لمن بعدهم من هذه األمة لال مماتل:" ٌمول" إن فً هبلن لوم  

 .(ٙ)لٌحذروا مثل عموبتهم"
لال الطبري: ٌمول:" إن فٌما فعلنا ٌا دمحم بنوح ومن معه من المإمنٌن فً الفلن  

المشحون، حٌن أنزلنا بؤسنا وسطوتنا، بمومه الذٌن كذبوه، آلٌة لن ولمومن المصدلٌن منهم 
نا وأتباعهم، إذا نزلت نممتنا بالمكذبٌن بهم من لومهم، والمكذبٌن، فً أن سنتنا تنجٌة رسل

 .(2)وإهبلن المكذبٌن باهلل، وكذلن سنتً فٌن وفً لومن"
[، أي:" وما كان أكثر الذٌن ٕٔٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:  

 .(1)سمعوا هذه المصة مإمنٌن باهلل وبرسوله وشرعه"
ٌمول: كان أكثرهم كافرٌن بالتوحٌد  -عز وجل -ٌعنً: مصدلٌن بتوحٌد هللا لال مماتل:" 

 .(5)ولو كان أكثرهم مإمنٌن لم ٌعذبوا فً الدنٌا"
لال الطبري: " ٌمول: ولم ٌكن أكثر لومن بالذٌن ٌصدلونن مما سبك فً لضاء هللا أنهم  
  .(ٓٔ)لن ٌإمنوا"

                                                           

 .25ٕٔ/1(:ص215٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .25ٕٕ/1(:ص25ٗ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)



ٕٖٔ 
 

م اآلثار الدالة على ما فعله بؤنبٌابه لال أهل لعلم:" فإن هللا سبحانه أبمى فً العال 
والمإمنٌن من الكرامة، وما فعله بمكذبٌهم من العموبة، كثبوت الطوفان، وإؼراق فرعون 
وجنوده، ولما ذكر سبحانه لصص األنبٌاء نبٌا بعد نبً، فً سورة الشعراء، كمصة موسى 

ما كان أكثرهم مإمنٌن{ وإبراهٌم ونوح ومن بعده، ٌمول فً آخر كل لصة: }إن فً ذلن آلٌة و
[. وبالجملة: فالعلم بؤنه كان فً األرض ٕٕٔ-ٕٔٔ}وإن ربن لهو العزٌز الرحٌم{ ]الشعراء: 

من ٌمول إنه رسول هللا، وأن ألواما اتبعوهم، وأن ألواما خالفوهم، وأن هللا نصر الرسل 
رة وأجبلها. ونمل والمإمنٌن، وجعل العالبة لهم، وعالب أعداءهم: هو من أظهر العلوم المتوات

أخبار هذه األمور أظهر وأوضح من نمل أخبار من مضى من األمم من ملون الفرس وعلماء 
الطب، كبمراط وجالٌنوس وبطلٌموس وسمراط وأفبلطون وأرسطو وأتباعه. ونحن الٌوم إذا 

على الحك  علمنا ٌمٌنا أنهم كانوا صادلٌن -علمنا بالتواتر من أحوال األنبٌاء وأولٌابهم وأعدابهم 
من وجوه متعددة: منها: أنهم أخبروا األمم بما سٌكون من انتصارهم وخذالن أولبن وبماء العالبة 
 -لهم. ومنها: ما أحدثه هللا لهم من نصرهم وإهبلن عدوهم، إذا عرؾ الوجه الذي حصل علٌه، 

 .(ٔ)عرؾ صدق الرسل" -كؽرق فرعون وؼرق لوم نوح وبمٌة أحوالهم 
 

 المرآن
ِحٌُم )  [ٕٕٔ({ ]الشعراء: ٕٕٔ}َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 التفسٌر:
 وإن ربن لهو العزٌز فً انتمامه ممن كفر به وخالؾ أمره، الرحٌم بعباده المإمنٌن.

لال الطبري: أي:" }العزٌز{، فً انتمامه ممن كفر به، وخالؾ أمره. }الرحٌم{ بالتابب  
  .(ٕ)بته"منهم، أن ٌعالبه بعد تو

وربما عبر عن المبتلً بالعزٌز الممتدر، كموله: }فؤخذناهم أخذ عزٌز  لال أهل العلم:" 
[، كما أشار إلٌه فً سورة الشعراء حٌث لال بعد كل لصة فٌها تعذٌب أعدابه ٕٗممتدر{ ]الممر: 

تكرر  [ حتى5الكافرٌن، ورحمة أولٌابه المإمنٌن: }وإن ربن لهو العزٌز الرحٌم{ ]الشعراء: 
ذلن ثمان مرار بعد ثمان لصص، فكان فٌه تنبٌه لنا على تسمٌة العزٌز المدٌر بالنظر إلى انتمامه 
من الكافرٌن، وإنزاله بهم المضار والعموبات، وتسمٌته بالرحٌم بالنظر إلى المإمنٌن كموله: 

 .(ٖ)["ٖٗ}وكان بالمإمنٌن رحٌما{ ]األحزاب: 
األنبٌاء وأممهم فً سورة الشعراء عمٌب كل ختم سبحانه لصص لال ابن عثٌمٌن:" 

، 2٘ٔ، 5٘ٔ، ٓٗٔ، ٕٕٔ، ٗٓٔ، 1ٙ، 5لصة: }وإن ربن لهو العزٌز الرحٌم{ ]الشعراء: 
[ فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم وألعدابهم صادر عن عزة ورحمة فوضع الرحمة فً 5ٔٔ

لحاصلة من ذلن أمر محلها وانتمم من أعدابه بعزته ونجى رسله وأتباعهم برحمته والحكمة ا
 .(ٗ)مطلوب ممصود وهً ؼاٌة الفعل ال أنها أمر اتفالً"

 [:ٕٕٔ-ٙٔٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان سنة أن الظلمة والطؽاة إذا أعٌتهم الحجج ٌلجؤون إلى الموة. -ٔ
 جواز االستنصار باهلل تعالى وطلب الفتح بٌن المظلوم والظالمٌن. -ٕ
ً طوٌلة فلما انتهى صبره ورفع سرعة استجابة هللا تعالى لعبده  -ٖ نوح وذلن لصبره لرونا

 شكاته إلى ربه أجابه فوراً فؤنجاه وأهلن أعداءه.
 

 المرآن
 [ ٖٕٔ({ ]الشعراء: ٖٕٔ}َكذَّبَْت َعاٌد اْلُمْرَسِلٌَن )

                                                           

 .٘ٔٔشرح الطحاوٌة: (ٔ)
 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٕ/2أبً الماسم:  العواصم والمواصم فً الذب عن سنة(ٖ)
 .2٘المجلى فً شرح المواعد المثلى فً صفات هللا وأسمابه الحسنى للعبلمة دمحم صالح العثٌمٌن:(ٗ)



ٕٔٗ 
 

 التفسٌر:
بٌن لجمٌع الرسل؛ التحاد  -علٌه السبلم-كذَّبت لبٌلة عاد رسولهم هوًدا  دعوتهم فكانوا بهذا مكذِّ

 فً أصولها وؼاٌتها.
 .(ٔ)لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }كذبت عاد{ رسل هللا إلٌهم" 
 . (ٕ)لال ٌحٌى: ٌعنً: هودا أخاهم" 
هذا إخبار من هللا تعالى عن عبده ورسوله هود ، علٌه السبلم ، أنه دعا  لال ابن كثٌر:" 

لومه عاًدا ، وكانوا لوًما ٌسكنون األحماؾ ، وهً : جبال الرمل لرٌبًا من ببلد حضرموت 
متاخمة لببلد الٌمن ، وكان زمانهم بعد لوم نوح ، كما لال فً "سورة األعراؾ" : } َواْذُكُروا إِْذ 

[ وذلن أنهم كانوا فً 5ٙلَفَاَء ِمْن بَْعِد لَْوِم نُوحٍ َوَزاَدُكْم فًِ اْلَخْلِك بَْصَطةً { ]األعراؾ : َجعَلَُكْم خُ 
ؼاٌة من لوة التركٌب ، والموة والبطش الشدٌد ، والطول المدٌد ، واألرزاق الدارة ، واألموال 

ون ؼٌر هللا معه ، فبعث هللا والجنات والعٌون ، واألبناء والزروع والثمار ، وكانوا مع ذلن ٌعبد
إلٌهم رجبل منهم رسوال وبشًٌرا ونذًٌرا ، فدعاهم إلى هللا وحده ، وحذرهم نممته وعذابه فً 

 .(ٖ)مخالفته ، فمال لهم كما لال نوح لمومه"
 .(ٗ)حمال الربٌع ابن خثعم: "عاد، ما بٌن الٌمن إلى الشام مثل الذر" 
اد فٌما بلؽنً وهللا أعلم أنهم كانوا لوم عربا كان من حدٌث ع لال دمحم بن إسحاق:" 

ٌتكلمون بهذا اللسان العربً وكان هللا لد أعطاهم بسطة فً الخلك لم ٌعطٌها ؼٌرهم ٌمول هللا 
عز وجل لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ألم تر كٌؾ فعل ربن بعاد. إرم ذات العماد. التً لم ٌخلك مثلها فً الببلد 

ماعتهم حٌث بعث هللا فٌهم باألحماؾ، واألحماؾ: الرمل فٌما بٌن عمان إلى فكانت منازلهم وج
حضرموت والٌمن كله، وكانوا مع ذلن فشوا فً األرض كلها ولهروا أهلها بفضل لوتهم التً 

 .(٘)آتاهم هللا عز وجل"
 

 المرآن
َّمُوَن ) َ َوأَِطٌعُوِن ٕ٘ٔوٌل أَِمٌٌن )( إِنًِّ لَُكْم َرسُ ٕٗٔ}إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل تَت ( فَاتَّمُوا َّللاَّ

ٌِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )ٕٙٔ) -ٕٗٔ({ ]الشعراء: 7ٕٔ( َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ
ٕٔ7] 
 التفسٌر:

إذ لال لهم أخوهم هود: أال تخشون هللا فتخلصوا له العبادة؟ إنً مرَسل إلٌكم لهداٌتكم وإرشادكم، 
حفٌظ على رسالة هللا، أبلِّؽها لكم كما أمرنً ربً، فخافوا عماب هللا وأطٌعونً فٌما جبتكم به من 

ما أجري إال على  عند هللا. وما أطلب منكم على إرشادكم إلى التوحٌد أيَّ نوع من أنواع األجر،
 رب العالمٌن. 
َّمُوَن{ ]الشعراء:   [، أي:" إذ لال لهم أخوهم ٕٗٔلوله تعالى:}إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل تَت

 .(ٙ)هود: أال تخشون هللا فتخلصوا له العبادة؟"
 . (2)لال ٌحٌى: "أخوهم فً النسب ولٌس بؤخٌهم فً الدٌن" 
 .(1)"-عز وجل -{، ٌعنً: أال تخشون هللالال مماتل:" }أال تتمون 
 .(ٔ)لال الطبري:" }أال تتمون{، عماب هللا على كفركم به" 

                                                           

 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .25ٕٕ(:ص25٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .25ٕٕ(:ص25ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)



ٕٔ٘ 
 

إن عاد كانوا لوما بالٌمن باألحماؾ، واألحماؾ: هً الرمال فؤتاهم  لال السدي:" 
 .(ٕ)فوعظهم وذكرهم بما لص هللا فً المرآن فكذبوه وسؤلوا أن ٌؤتٌهم بالعذاب"

[، أي:" إنً مرَسل إلٌكم لهداٌتكم ٕ٘ٔنًِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}إِ  
وإرشادكم، حفٌظ على رسالة هللا، أبلِّؽها لكم كما أمرنً ربً"
(ٖ). 

 .(ٗ)لال مماتل:" فٌما بٌنكم وبٌن ربكم" 
 . (٘)لال ٌحٌى: " على ما جبتكم به" 
ٌؤمركم بطاعته، وٌحذركم على كفركم لال الطبري:ٌمول:" }إنً لكم رسول{ من ربً  

 .(ٙ)بؤسه، }أمٌن{ على وحٌه ورسالته"
َ َوأَِطٌعُوِن{ ]الشعراء:   [، أي:" فخافوا عماب هللا وأطٌعونً ٕٙٔلوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(2)فٌما جبتكم به من عند هللا"
وٌنهاكم }وأطٌعون{ لال الطبري:ٌمول:" }فاتموا هللا{ بطاعته واالنتهاء إلى ما ٌؤمركم  

 .(1)فٌما آمركم به من اتماء هللا وتحذٌركم سطوته"
ٌِْه ِمْن أَْجٍر{ ]الشعراء:   [، أي:" وما أطلب منكم على 2ٕٔلوله تعالى:}َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ

إرشادكم إلى التوحٌد أيَّ نوع من أنواع األجر"
(5). 

 .(ٓٔ)باتماء هللا جزاء وال ثوابا" لال الطبري:" ٌمول: وما أطلب منكم على أمري إٌاكم 
[، أي:" ما أجري إال على 2ٕٔلوله تعالى:}إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء:   

 .(ٔٔ)رب العالمٌن"
 .(ٕٔ)لال الطبري:" ٌمول: ما جزابً وثوابً على نصٌحتً إٌاكم إال على رب العالمٌن" 
 

 المرآن
َِّخذُوَن َمَصانَِع لَعَلَُّكْم تَْخلُُدوَن )8ِٕٔرٌعٍ آٌَةً تَْعبَثُوَن )}أَتَْبنُوَن بُِكّلِ  ( َوإَِذا بََطْشتُْم 9ٕٔ( َوتَت
َ َوأَِطٌعُوِن )ٖٓٔبََطْشتُْم َجبَّاِرٌَن )  [ٖٔٔ-8ٕٔ({ ]الشعراء: ٖٔٔ( فَاتَّمُوا َّللاَّ

 التفسٌر:
المارة؟ وذلن عبث وإسراؾ ال  أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عالًٌا تشرفون منه فتسخرون ِمنَ 

ٌعود علٌكم بفابدة فً الدٌن أو الدنٌا، وتتخذون لصوًرا منٌعة وحصونًا مشٌَّدة، كؤنكم تخلدون فً 
الدنٌا وال تموتون، وإذا بطشتم بؤحد من الخلك لتبل أو ضربًا، فعلتم ذلن لاهرٌن ظالمٌن، فخافوا 

 هللا، وامتثلوا ما أدعوكم إلٌه فإنه أنفع لكم.
[، أي:" أتبنون بكل مكان 1ٕٔلوله تعالى:}أَتَْبنُوَن بُِكّلِ ِرٌعٍ آٌَةً تَْعبَثُوَن{ ]الشعراء:  

مرتفع بناء عالًٌا تشرفون منه فتسخرون ِمَن المارة؟ وذلن عبث وإسراؾ ال ٌعود علٌكم بفابدة 
 .(ٖٔ)فً الدٌن أو الدنٌا"

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٕٕ(:ص252٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٔ٘/ٕن سبلم:تفسٌر ٌحٌى ب (٘)
 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)



ٕٔٙ 
 

من األرض ومن ذلن كم رٌع  : الموضع المرتفع-فً اللؽة-«: الرٌع» لال الزجاج:" 
أرضن، أي كم ارتفاع أرضن. جاء فً التفسٌر: }بكل رٌع{ كل فج والفج الطرٌك المنفرج فً 

 .(ٔ)الجبل، وجاء أٌضا بكل طرٌك، ولوله: }آٌة{، عبلمة"
المكان المرتفع، ومنه لولهم: كم رٌع أرضن؟ وهو «: الرٌع»لال الزمخشري:"  

كانوا ممن ٌهتدون بالنجوم فً أسفارهم. فاتخذوا فً طرلهم أعبلما العلم و«: اآلٌة»ارتفاعها ، و
 .(ٕ)طواال فعبثوا بذلن، ألنهم كانوا مستؽنٌن عنها بالنجوم"

لال الطبري:" الرٌع: كل مكان مشرؾ من األرض مرتفع، أو طرٌك أو واد؛ ومنه لول  
 :(ٖ)ذي الرمة

 رلرق طراق الخوافً مشرؾ فوق رٌعة ... ندى لٌله فً رٌشه ٌت
 :(ٗ)ولول األعشى

 وٌهماء لفر تجاوزتها ... إذا خب فً رٌعها آلها
 .(٘)وٌعنً بموله: }آٌة{: بنٌانا، علما،  ولوله: }تعبثون{، لال: تلعبون"

 .(ٙ)لال عطاء:" بكل شرؾ ومنظر تبنون عبثا" 
. لوله: (2)عن ابن عباس، لوله: "}أتبنون بكل رٌع آٌة تعبثون{، ٌمول: بكل شرؾ" 

 . (5)". لوله: "}تعبثون{، لال: تلعبون(1)علم"«: اآلٌة»{، لال:آٌة}
. وروي عن لتادة (ٓٔ)بكل طرٌك" :"لوله: }بكل رٌع{، لالوروي عن ابن عباس فً 

 .(ٔٔ)والضحان مثل ذلن
. وفً (ٖٔ)بنٌان"«: آٌة»{، لال:آٌة لوله:} .(ٕٔ)عن مجاهد، لوله: "}بكل رٌع{، لال: فج" 
 .(ٗٔ)بنٌان الحمام" رواٌة:"

 . وفً رواٌة:"(٘ٔ)وروي عن مجاهد، فً لوله: "}بكل رٌع{، لال:" الثنٌة الصؽٌرة"
 .(2ٔ)شرؾ ومنظر" . وفً رواٌة:"(ٙٔ)}بكل رٌع{، فج بٌن جبلٌن"

 .(1ٔ)فج وواد" ولال عكرمة:" 
أبً صخر، "}أتبنون بكل رٌع آٌة تعبثون{، لال: الرٌع: الجبال واألمكنة المرتفعة عن  

 .(5ٔ)من األرض"

                                                           

 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕ/2والبحر المحٌط  ٖٕٔ/ٖٔوؼٌر منسوب فً تفسٌر المرطبً ، ، واللسان: "رٌع"ٓٓٗانظر: دٌوانه (ٖ)
البٌت نسبه الطبري لؤلعشى )أعشى بنً لٌس بن ثعلبة( وفً دٌوانه طبعة الماهرة بشرح الدكتور دمحم حسٌن (ٗ)

بٌتا، ٌمدح بها إٌاس بن  2ٗ( لصٌدة من هذا البحر المتمارب ومن المافٌة نفسها، عدتها 5ٙٔ -ٖٙٔحسٌن )ص 
 .لبٌصة الطابً. ولكن البٌت سمط منها فً نسخة الدٌوان، ولعله ٌوجد فً نسخ أخرى منه لدٌمة

 .2ٖ٘-2ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .25ٕٗ/5(:ص1ٓ5٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٖ٘/ٔاخرجه الطبري: (1)
 .2ٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .2ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .25ٖٕ/5(:ص1ٕٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .2ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .25ٖٕ/5(:ص255٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)



ٕٔ2 
 

 .(ٔ)الرٌع: ما استمبل الطرٌك بٌن الجبال والظراب" لال السدي:" 
لٌس أحد أشبه فعاال بعاد من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لال:}أتبنون بكل رٌع آٌة  لال مجاهد:" 

 .(ٕ)تعبثون{، فمد وهللا فعلوا"
َِّخذُوَن َمَصانَِع لَعَلَُّكْم تَْخلُُدوَن{ ]الشعراء:  [، أي:" وتتخذون لصوًرا 1ٕٔ لوله تعالى:}َوتَت

منٌعة وحصونًا مشٌَّدة، كؤنكم تخلدون فً الدنٌا وال تموتون"
(ٖ). 

 .(ٗ)أي: وتتخذون مبانً للخلود، ال تتفكرون فً الموت" لال الزجاج:" 
 .(٘)لال البؽوي:" المعنى: أنهم كانوا ٌستوثمون المصانع كؤنهم ال ٌموتون" 
الماء، }لعلكم تخلدون{: ترجون الخلود فً الدنٌا.  مآخذ«: المصانع» لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)أو تشبه حالكم حال من ٌخلد"
 .(2)عن ابن عباس، لوله: "}لعلكم تخلدون{، ٌمول: كؤنكم تخلدون" 
 .(1)ولال ابن زٌد:" هذا استفهام، ٌمول: لعلكم تخلدون حٌن تبنون هذه األشٌاء؟" 
َِّخذُوَن َمَصانِعَ    [، ثبلثة ألوال:1ٕٔ{ ]الشعراء: وفً لوله تعالى:}َوتَت

 :(ٓٔ)، ومنه لول الشاعر(5)أحدها : المصور المشٌدة ، لاله مجاهد
 تركنا دٌارهم منهم لفاراً  ...  وَهّدمنا المصانع والبُروجا

 :(ٕٔ)، ومنه لول لبٌد(ٔٔ)، لاله لتادةٌعنً الحٌاضالثانً : أنها مآخذ الماء تحت األرض، 
 الطوالع  ...  وتبمى الجبال بعدنا والمصانعبَلٌنا وما تبلى النجوم 

 . (ٗٔ)حصون ولصور" . وفً رواٌة:"(ٖٔ)لصور مشٌدة، وبنٌان مخلد" لال مجاهد:" 
 .(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)الثالث : أنها بروج الحمام ، لاله مجاهد أٌضا

 .(2ٔ)المصانع: جمع مصنعة؛ وهً الحوض وموضع الماء" لال السمعانً:" 
والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن المصانع جمع مصنعة،  لال الطبري:" 

والعرب تسمً كل بناء مصنعة، وجابز أن ٌكون ذلن البناء كان لصورا وحصونا مشٌدة، 
وجابز أن ٌكون كان مآخذ للماء، وال خبر ٌمطع العذر بؤي ذلن كان، وال هو مما ٌدرن من جهة 

 .(1ٔ): إنهم كانوا ٌتخذون مصانع"العمل. فالصواب أن ٌمال فٌه، ما لال هللا
  : ًّ  .(5ٔ)، بضم التاء مخففا ومشددا«تخلدون»ولرئ: «. كؤنكم»وفً حرؾ أب

                                                           

 .25ٖٕ/5(:ص1ٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .25ٕٗ/5(:ص1ٔٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٖٙ/ٖالطشاؾ: (ٙ)
 .2ٖٙ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .2ٖٙ/5ٔاخرجه الطبري: (1)
 .2ٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
، ٖٕٔ/ٖٔ، وتفسٌر المرطبً:ٓٙ/ٗ، وتفسٌر السمعانً:1ٔٔ/ٗالشعر ؼٌر منسوب فً النكت ووالعٌون: (ٓٔ)

 وؼٌرها.
 .2ٖٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .من لصٌدة له فً رثاء أخٌه أربد، 11دٌوانه: (ٕٔ)
 .2ٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .2ٖٙ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .5٘/ٗتفسٌر السمعانً: (2ٔ)
 .2ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٕٖٙ/ٖانظر: الكشاؾ: (5ٔ)



ٕٔ1 
 

[، أي:" وإذا بطشتم بؤحد من 1ٕٔلوله تعالى:}َوإَِذا بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبَّاِرٌَن{ ]الشعراء:  
 .(ٔ)الخلك لتبل أو ضربًا، فعلتم ذلن لاهرٌن ظالمٌن"

بة:" ٌمول إذا ضربتم: ضربتم بالسٌاط ضرب الجبارٌن، وإذا عالبتم لال ابن لتٌ 
 .(ٕ)لتلتم"
ٌمول إذا أخذتم أخذتم فمتلتم فً ؼٌر حك كفعل الجبارٌن، والجبار: من ٌمتل  لال مماتل:" 
 .(ٖ)بؽٌر حك"
 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول: وإذا سطوتم سطوتم لتبل بالسٌوؾ، وضربا بالسٌاط" 
وإذا بطشتم بسوط أو سٌؾ كان ذلن ظلما وعلوا، ولٌل: الجبار الذي  لال الزمخشري:" 

 .(٘)ٌمتل وٌضرب على الؽضب"
جاء فً التفسٌر: أن بطشهم كان بالسوط والسٌؾ، وإنما أنكر ذلن علٌهم  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)ألنه ظلم، فؤما فً الحك فالبطش بالسوط والسٌؾ جابز"
 .(2)ارٌن{، لال: المتل بالسٌؾ والسٌاط"ابن جرٌج: "}وإذا بطشتم بطشتم جبعن  
 .(1)وعن الحسن: "تبادرون تعجٌل العذاب، ال تتثبتون متفكرٌن فً العوالب" 
 .(5)تمتلون على الؽضب" ولال الكلبً:" 
َ َوأَِطٌعُوِن{ ]الشعراء:   [، أي:" فخافوا هللا، وامتثلوا ما 1ٕٔلوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٓٔ)أنفع لكم"أدعوكم إلٌه فإنه 
لال الطبري:ٌمول:" اتموا عماب هللا أٌها الموم بطاعتكم إٌاه فٌما أمركم ونهاكم، وانتهوا  

 .(ٔٔ)عن اللهو واللعب، وظلم الناس، ولهرهم بالؽلبة والفساد فً األرض"
 [:ٖٔٔ-ٖٕٔفوابد اآلٌات:]

 للعبد إال علٌها.األمر بالتموى من النصح للمؤمور بها، ألن النجاة والفوز ال ٌتمان  -ٔ
 الرسل أمناء على ما ٌحملون وما ٌبلؽون الناس. -ٕ
 حرمة أخذ األجرة على بٌان الشرع والدعوة إلى ذلن.-ٖ
 ٌنبؽً للعبد أن ال ٌسرؾ فٌبنً ماال ٌسكن وٌد خرما ال ٌؤكل. -ٗ
 استنكار العنؾ والشدة فً األخذ وعند المإاخذة. -٘
 

 المرآن
ُكْم بِؤَْنعَاٍم َوبَنٌَِن )ُٕٖٔكْم بَِما تَْعلَُموَن )}َواتَّمُوا الَِّذي أََمدَّ  ({ ٖٗٔ( َوَجنَّاٍت َوُعٌُوٍن )ٖٖٔ( أََمدَّ
 [ ٖٗٔ-ٕٖٔ]الشعراء:
 التفسٌر:

واخشوا هللا الذي أعطاكم من أنواع النعم ما ال خفاء فٌه علٌكم، أعطاكم األنعام: من اإلبل والبمر 
ر لكم الماء من العٌون الجارٌة.والؽنم، وأعطاكم األوالد، وأعطاكم البس  اتٌن المثمرة، وفجَّ

[، أي:" واخشوا هللا الذي ٕٖٔلوله تعالى:}َواتَّمُوا الَِّذي أََمدَُّكْم بَِما تَْعلَُموَن{ ]الشعراء: 
 .(ٔ)أعطاكم من أنواع النعم ما ال خفاء فٌه علٌكم"

                                                           

 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٔؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .22ٖ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .22ٖ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٙ/ٖنمبل عن: الكشاؾ: (1)
 .1ٕٔ/ٕنمبل عن معانً المرآن للفراء: (5)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .22ٖ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٕ)مون"لال الطبري: ٌمول:" واحذروا سخط الذي أعطاكم من عنده ما تعل 
[، أي:" أعطاكم األنعام: من اإلبل ٖٖٔلوله تعالى:}أََمدَُّكْم بِؤَْنعَاٍم َوبَنٌَِن{ ]الشعراء: 

 .(ٖ)والبمر والؽنم، وأعطاكم األوالد"
 .(ٗ)لال الطبري: ٌمول:" أعانكم به من بٌن المواشً والبنٌن" 
 .(٘)، لال: الراعٌة"«أنعام"»عن السدي:  
ر ٖٗٔتعالى:}َوَجنَّاٍت َوُعٌُوٍن{ ]الشعراء:لوله   [، أي:" وأعطاكم البساتٌن المثمرة، وفجَّ

 .(ٙ)لكم الماء من العٌون الجارٌة"
 .(2)لال الطبري: ٌمول:" والبساتٌن واألنهار" 
لال مماتل:"}وجنات{، ٌمول: البساتٌن. }وعٌون{، ٌعنً: وأنهار جارٌة أعطاهم. هذا  

 .(1)برهم عن لوم نوح بالؽرق"الخٌر كله، بعد ما أخ
 .(5)عن مجاهد، لوله: "}جنات{، لال: حوابط" 
 .(ٓٔ)عن السدي، "}جنات{، لال: البساتٌن" 
 

 المرآن
ٌُْكْم َعَذاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم )  [ ٖ٘ٔ({ ]الشعراء:ٖ٘ٔ}إِنًِّ أََخاُف َعلَ

 التفسٌر:
ما أنتم علٌه من التكذٌب والظلم  محذًرا لهم: إنً أخاؾ إن أصررتم على -علٌه السَّبلم-لال هود 

 وُكْفر النِّعم، أن ٌنزل هللا بكم عذابًا فً ٌوم تعظم شدته من هول عذابه.
لال مماتل:" فإن لم تإمنوا فـ }إنً أخاؾ علٌكم عذاب ٌوم عظٌم{ أن ٌنزل بكم فً  

 .(ٔٔ)الشدٌد"« العظٌم»الدنٌا، ٌعنً: بـ
 .(ٕٔ)عن سعٌد بن جبٌر، "}عظٌم{، ٌعنً: وافرا" 
 المرآن

ٌْنَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكْن ِمَن اْلَواِعِظٌَن )  [ ٖٙٔ({ ]الشعراء:ٖٙٔ}لَالُوا َسَواٌء َعلَ
 التفسٌر:

 لالوا له: ٌستوي عندنا تذكٌرن وتخوٌفن لنا وتركه، فلن نإمن لن.
وتركن الوعظ، فلن لال الطبري:" لالت عاد لنبٌهم هود ملسو هيلع هللا ىلص: معتدل عندنا وعظن إٌانا،  

 .(ٖٔ)نإمن لن ولن نصدلن على ما جبتنا به"
 .(ٗٔ)الوعظ: كبلم ٌلٌن الملب بذكر األمر والنهً والوعد والوعٌد" لال السمعانً:" 
 فإن للت: لو لٌل أوعظت أو لم تعظ، كان أخصر. والمعنى واحد. لال الزمخشري:" 

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٕٙ/5(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .22ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .25ٕٙ/5(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .25ٕٙ/5(:ص1ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .25ٕٙ/5(:ص1ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .22ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٓٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
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ء علٌنا أفعلت هذا الفعل الذي للت: لٌس المعنى بواحد وبٌنهما فرق، ألن المراد: سوا
هو الوعظ، أم لم تكن أصبل من أهله ومباشرٌه، فهو أبلػ فً للة اعتدادهم بوعظه، من لولن: أم 

 .(ٔ)لم تعظ"
بعث هللا إلٌهم هودا ٌعنً إلى عاد فؤمرهم أن ٌوحدوا هللا عز وجل،  لال دمحم بن إسحاق:" 

الناس لم ٌؤمرهم فٌما ٌذكر وهللا أعلم ؼٌر ذلن وال ٌجعلوا معه إلها ؼٌره، وأن ٌكفوا، عن ظلم 
فؤبوا علٌه وكذبوا ولالوا من أشد منا لوة واتبعه منهم إناس وهم ٌسٌر مكتتمون بإٌمانهم وكان 
من آمن به وصدله رجل من عاد ٌمال له ٌزٌد بن سعد ابن ؼفٌر وكان ٌكتم إٌمانه فلما عتوا 

لفساد،}لَالُوا ٌَا ُهوُد َما ِجبْتَنَا بِبٌَِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكً على هللا وكذبوا نبٌهم وأكثروا فً األرض ا
 .(ٕ)["ٖ٘آِلَهتِنَا َعْن لَْوِلَن َوَما نَْحُن لََن بُِمْإِمنٌَِن{ ]هود : 

 
 المرآن

ِلٌَن )  [ 8ٖٔ-7ٖٔ({ ]الشعراء:8ٖٔ( َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن )7ٖٔ}إِْن َهَذا إاِلَّ ُخلُُك اْْلَوَّ
 التفسٌر:

ولالوا: ما هذا الذي نحن علٌه إال دٌن األولٌن وعاداتهم، وما نحن بمعذبٌن على ما نفعل مما 
 َحذَّْرتنا منه من العذاب. 

ِلٌَن{ ]الشعراء:   [، أي:" ولالوا: ما هذا الذي نحن 2ٖٔلوله تعالى:}إِْن َهذَا إاِلَّ ُخلُُك اأْلَوَّ
 .(ٖ)علٌه إال دٌن األولٌن وعاداتهم"

 .(ٗ)لال الطبري:معناه: " إن هذا إال عادة األّولٌن ودٌنهم" 
ِلٌَن{ ]الشعراء:    [، وجوه من التفسٌر:2ٖٔوفً لوله تعالى:}إِْن َهذَا إِالَّ ُخلُُك اأْلَوَّ
، (ٙ)، وٌحٌى بن سبلم(٘)لاله ابن عباس معناه: ما هذا إال دٌن األولٌن وعادتهم وأخبللهم.أحدها : 
 .(2)، وبه لال الطبري(ٙ)سبلم

 .(1)دٌن األولٌن، ٌعنون ما هم علٌه من شرن" لال ٌحٌى:" 
لال الطبري:" ألنهم إنما عوتبوا على البنٌان الذي كانوا ٌتخذونه، وبطشهم بالناس بطش  

الجبابرة، وللة شكرهم ربهم فٌما أنعم علٌهم، فؤجابوا نبٌّهم بؤنهم ٌفعلون ما ٌفعلون من ذلن، 
األمم، والتفاء منهم آثارهم، فمالوا: ما هذا الذي نفعله إال خلك  احتذاء منهم سنة من لبلهم من

األّولٌن، ٌعنون بالخلك: عادة األّولٌن. وٌزٌد ذلن بٌانا وتصحٌحا لما اخترنا من المراءة 
ون بؤن لهم ربا ٌمدر على تعذٌبهم، ما  والتؤوٌل، لولهم: }َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن{ ألنهم لو كانوا ال ٌمرُّ

لوا: }َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن{ بل كانوا ٌمولون: إن هذا الذي جبتنا به ٌا هود إال خلك األّولٌن، وما لا
لنا من معذب ٌعذبنا، ولكنهم كانوا ممرٌن بالصانع، وٌعبدون اآللهة، على نحو ما كان مشركو 

هم منكرون نبوته: }َسَواٌء العرب ٌعبدونها، وٌمولون إنها تمربنا إلى هللا زلفى، فلذلن لالوا لهود و
ٌْنَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكْن ِمَن اْلَواِعِظٌَن{ ثم لالوا له: ما هذا الذي نفعله إال عادة من لبلنا  َعلَ
وأخبللهم، وما هللا معذبنا علٌه. كما أخبرنا تعالى ذكره عن األمم الخالٌة لبلنا، أنهم كانوا ٌمولون 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْمتَُدوَن{"لرسلهم: }إِنَّا َوَجْدنَا آ بَاَءنَا َعلَى أُمَّ
(5). 

                                                           

 .2ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .25ٕٙ/5(:ص1ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .25ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .21ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٔ٘/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .25ٖ/5ٔلطبري:انظر: تفسٌر ا (2)
 .ٙٔ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .25ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)



ٕٕٔ 
 

 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)، ومجاهد(ٔ)ما هذا إال كذب األولٌن وأساطٌرهم. لاله ابن عباس أٌضاالثانً : 
 .(ٖ)زٌد

 .(ٗ)أراد: اختبللهم وكذبهم. ٌمال: خلمت الحدٌث واختلمته؛ إذا افتعلته" لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)ن العرب ٌمولون: هذه أحادٌث الخلك، ٌرٌدون: المختلمة"لال الفراء:" أل

إن هذا إال أمر األولٌن وأساطٌر األولٌن اكتتبها فهً تملى علٌه بكرة  لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)وأصٌبل"
. وروي عن علممة مثل (2)ٌمول: إن هذا إال اختبلق األولٌن" ولال عبدهللا بن مسعود:" 
 .(1)ذلن

 .(5)، وٌمول شًء اختلموه"«إن هذا إال خلك األولٌن:»أنه كان ٌمرأ  عن عبد هللا،وروي  
 .(5)اختلموه"

 .(ٔٔ)، والفراء(ٓٔ)الثالث : عادة األولٌن ، لاله الكسابً
 .(ٕٔ)أي: وراثة أبٌن عن أول" لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)مذهبهم، وما جرى علٌه أمرهم"«: خلك األولٌن"»عن دمحم بن ٌزٌد، لال: و 
أكمل المإمنٌن »من هذا الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  (ٗٔ)والموالن متماربان لال النحاس:" 

، أي: أحسنهم مذهبا وعادة وما ٌجري علٌه األمر فً طاعة هللا جل (٘ٔ)«إٌمانا أحسنهم خلما
وعز، وال ٌجوز أن ٌكون من كان حسن الخلك فاجرا فاضبل، وال أن ٌكون أكمل إٌمانا من 

 .(ٙٔ)"ذي لٌس بفاجرالسٌا الخلك ال
الرابع : ٌعنً: أن األولٌن لبلنا كانوا ٌموتون فبل ٌبعثون وال ٌحاسبون ، وهذا معنى لول 

 .(2ٔ)لتادة
 .(1ٔ)ٌمول: هكذا خلمة األولٌن، وهكذا كانوا ٌحٌون وٌموتون" لال لتادة:" 
ا وال أي: خلمنا كما خلك من كان لبلنا، نحٌا كما حٌوا، ونموت كما ماتو لال الزجاج:" 

 .(5ٔ)نبعث، ألنهم أنكروا البعث"
بالفتح، فمعناه: أن ما جبت به اختبلق األولٌن « خلك األولٌن»لال الزمخشري:" من لرأ: 

وتخرصهم، كما لالوا: أساطٌر األولٌن. أو ما خلمنا هذا إال خلك المرون الخالٌة، نحٌا كما حٌوا 
، بضمتٌن، وبواحدة، فمعناه. ما هذا «خلك»ونموت كما ماتوا، وال بعث وال حساب. ومن لرأ: 

                                                           

 .21ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .21ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٔؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٓٔٔكتاب فٌه لؽات المرآن:(٘)
 .21ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .21ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .21ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .21ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٓٔٔانظر: كتاب فٌه لؽات المرآن، للفراء: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن:  (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٖرواه عنه النحاس فً إعراب المرآن: (ٖٔ)
 .«مذهبهم»ولول دمحم بن ٌزٌد ،«عادة االولٌن»أي: لول الفراء: (ٗٔ)
، والحاكم ٖٕٖ/ ٕ( ، والدارمً فً سننه 1ٕٙٗ، وأبو داود فً سننه )ٕٓ٘/ ٕأخرجه أحمد فً مسنده (٘ٔ)

 .ٖ٘٘/ ٘والزبٌدي فً إتحاؾ السادة المتمٌن  1ٕٗ/ 5، وأبو نعٌم فً حلٌة األولٌاء ٖ/ ٔفً المستدرن 
 .1ٕٔ/ٖإعراب المرآن: (ٙٔ)
 .21ٖ/5ٔري:انظر: تفسٌر الطب (2ٔ)
 .21ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .52/ٗمعانً المرآن: (5ٔ)



ٕٕٕ 
 

ذي نحن علٌه من الدٌن إال خلك األولٌن وعادتهم، كانوا ٌدٌنونه وٌعتمدونه، ونحن بهم ممتدون. ال
أو ما هذا الذي نحن علٌه من الحٌاة والموت اإلعادة لم ٌزل علٌها الناس فً لدٌم الدهر أو ما 

 .(ٔ)هذا الذي جبت به من الكذب إال عادة األولٌن، كانوا ٌلفمون مثله وٌسطرونه"
[، أي:" وما نحن بمعذبٌن على ما نفعل 1ٖٔتعالى:}َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن{ ]الشعراء:  لوله 

 .(ٕ)مما َحذَّْرتنا منه من العذاب"
 .(ٖ)لال ٌحٌى:" أي: ال نبعث وال نعذب" 
 .(ٗ)لالوا هذا إنكار لما وعدهم هود من العذاب" لال السمعانً:" 
 

 المرآن
( َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز 9ٖٔ}فََكذَّبُوهُ فَؤَْهلَْكنَاُهْم إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن )

ِحٌُم )  [ ٓٗٔ-9ٖٔ({ ]الشعراء:ٓٗٔالرَّ
 التفسٌر:

وا على تكذٌبه، فؤهلكهم هللا برٌح باردة شدٌدة. إن فً ذلن اإلهبلن لَع برة لمن بعدهم، وما فاستَمرُّ
كان أكثر الذٌن سمعوا لصتهم مإمنٌن بن. وإن ربن لهو العزٌز الؽالب على ما ٌرٌده من 

 إهبلن المكذبٌن، الرحٌم بالمإمنٌن.
وا على تكذٌبه، فؤهلكهم 5ٖٔلوله تعالى:}فََكذَّبُوهُ فَؤَْهلَْكنَاُهْم{ ]الشعراء:  [، أي:" فاستَمرُّ
 .(٘)هللا"

 .(ٙ)الطبري:ٌمول:" فكذّبت عاد رسول ربهم هودا، فؤهلكنا عادا بتكذٌبهم رسولنا"لال  
أي : فاستمروا على تكذٌب نبً هللا هود ومخالفته وعناده ، فؤهلكهم هللا  لال ابن كثٌر:" 

، ولد بٌَّن سبب إهبلكه إٌاهم فً ؼٌر موضع من المرآن بؤنه أرسل علٌهم رًٌحا صرصًرا عاتٌة 
ا شدٌدة الهبوب ذات برد شدٌد جًدا ، فكان إهبلكهم من جنسهم ، فإنهم كانوا أعتى ، أي : رٌحً 

ٌَْؾ فَعََل َربَُّن  شًء وأجبره ، فسلط هللا علٌهم ما هو أعتى منهم وأشد لوة ، كما لال : } أَلَْم تََر َك
َوأَنَّهُ أَْهلََن َعاًدا األولَى {  [ وهم عاد األولى ، كما لال : }2،  ٙبِعَاٍد إَِرَم  َذاِت اْلِعَماِد{ ]الفجر : 

[ ، وهم من نسل إرم بن سام بن نوح. } َذاِت اْلِعَماِد { أي : الذٌن كانوا ٌسكنون ٓ٘]النجم : 
العمد. ومن زعم أن "إرم" مدٌنة ، فإنما أخذ ذلن من اإلسرابٌلٌات من كبلم كعب ووهب ، 

[ ، أي : لم 1ْخلَْك ِمثْلَُها فًِ اْلببِلِد { ]الفجر : ولٌس لذلن أصل أصٌل. ولهذا لال : } الَّتًِ لَْم ٌُ 
ٌخلك مثل هذه المبٌلة فً لوتهم وشدتهم وجبروتهم ، ولو كان المراد بذلن مدٌنة لمال : التً لم 

ٌِْر اْلَحّكِ َولَالُوا َمْن أَشَ  ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فًِ األْرِض بِؽَ ةً ٌبن مثلها فً الببلد ، ولال : } فَؤَمَّ دُّ ِمنَّا لُوَّ
ةً َوَكانُوا بِآٌَاتِنَا ٌَْجَحُدوَن { ]فصلت :  َ الَِّذي َخلَمَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم لُوَّ  [.٘ٔأََولَْم ٌََرْوا أَنَّ َّللاَّ

ولد لَدَّمنا أن هللا تعالى لم ٌرسل علٌهم من الرٌح إال بممدار أنؾ الثور ، عتت على الخزنة ، 
لن ، وسلكت وحصبت ببلدهم ، فحصبت كل شًء لهم ، كما لال تعالى : } فؤذن هللا لها فً ذ

ٍء بِؤَْمِر َربَِّها فَؤَْصبَُحوا ال ٌَُرى إاِل َمَساِكنُُهْم {اآلٌة ]األحماؾ :  ًْ ُر ُكلَّ َش [ ، ولال تعالى : ٕ٘تَُدّمِ
َرَها َعلٌَْ  ا َعاٌد فَؤُْهِلُكوا بِِرٌحٍ َصْرَصٍر َعاتٌٍَِة َسخَّ ِهْم َسْبَع لٌََاٍل َوثََمانٌَِةَ أٌََّاٍم ُحُسوًما { ]الحالة : } َوأَمَّ

[ ، أي : 2[ ، أي : كاملة } فَتََرى اْلمَْوَم فٌَِها َصْرَعى َكؤَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِوٌٍَة { ]الحالة : 2،  ٙ
ً الهواء ، ثم بموا أبدانًا ببل رإوس ؛  وذلن أن الرٌح كانت تؤتً الرجل منهم فتمتلعه وترفعه ف

تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماؼه ، وتكسر رأسه ، وتلمٌه ، كؤنهم أعجاز نخل منمعر. ولد كانوا 

                                                           

 .2ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٔ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٔٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .25ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)



ٕٕٖ 
 

تحصنوا فً الجبال والكهوؾ والمؽارات ، وحفروا لهم فً األرض إلى أنصافهم ، فلم ٌؽن 
 .(ٔ)عنهم ذلن من أمر هللا شٌبا"

[، أي:" إن فً ذلن اإلهبلن لَعبرة لمن 5ٖٔاء:لوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{ ]الشعر 
 .(ٕ)بعدهم"
لال الطبري:ٌمول:" إن فً إهبلكنا عادا بتكذٌبها رسولها، لعبرة وموعظة لمومن ٌا دمحم،  

 .(ٖ)المكذّبٌن فٌما أتٌتهم به من عند ربن"
أكثر الذٌن  [، أي:" وما كان5ٖٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء: 

 .(ٗ)سمعوا لصتهم مإمنٌن بن"
 .(٘)لال الطبري: " ٌمول: وما كان أكثر من أهلكنا بالذٌن ٌإمنون فً سابك علم هللا" 
ِحٌُم{ ]الشعراء:  [، أي:" وإن ربن لهو العزٌز 5ٖٔلوله تعالى:}َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 .(ٙ)الرحٌم بالمإمنٌن"الؽالب على ما ٌرٌده من إهبلن المكذبٌن، 
ِحٌُم{   لال الطبري:  ٌمول: " }َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز{ فً انتمامه من أعدابه، }الرَّ

 .(2)بالمإمنٌن به"
 [:ٓٗٔ-ٕٖٔفوابد اآلٌات:]

 تنوٌع أسلوب الدعوة وتذكٌر الجاحدٌن بما هو محسوس لدٌهم مرأي لهم. -ٔ
 من عالبة عصٌانه من أسالٌب الدعوة. التخوٌؾ من عذاب هللا والتحذٌر -ٕ
 بٌان سنة الناس فً التملٌد وإتباع آبابهم وإن كانوا ضبلالً جاهلٌن. -ٖ
 تمرٌر التوحٌد والنبوة والبعث إذ هو الممصود من هذا المصص. -ٗ
 

 المرآن
 [ ٔٗٔ({ ]الشعراء: ٔٗٔ}َكذَّبَْت ثَُموُد اْلُمْرَسِلٌَن )

 التفسٌر:
بٌن لجمٌع  كذَّبت لبٌلة ثمود أخاهم صالًحا فً رسالته ودعوته إلى توحٌد هللا، فكانوا بهذا مكذِّ

 الرسل؛ ألنهم جمٌعًا ٌدعون إلى توحٌد هللا. 
 .(1)لال الطبري: ٌمول:" كذّبت ثمود رسل هللا" 
 .(5)لال مماتل:" ٌعنً: صالحا وحده" 
ي جاء بالتوحٌد، الذي دعت إلٌه كذبوا صالحا علٌه السبلم، الذ لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)المرسلون، فكان تكذٌبهم له تكذٌبا للجمٌع"
وهذا إخبار من هللا ، عز وجل ، عن عبده ورسوله صالح ، علٌه السبلم  لال ابن كثٌر:" 

: أنه بعثه إلى لوم ثمود ، وكانوا عربًا ٌسكنون مدٌنة الحْجر ، التً بٌن وادي المَُرى وببلد الشام 
 .(ٔٔ)كنهم معروفة مشهورة... ولد كانوا بعد عاد ولبل الخلٌل ، علٌه السبلم"، ومسا
 

 المرآن
                                                           

 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .25ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .25ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .٘٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)



ٕٕٗ 
 

َّمُوَن ) َ َوأَِطٌعُوِن ٖٗٔ( إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن )ٕٗٔ}إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم َصاِلٌح أاََل تَت ( فَاتَّمُوا َّللاَّ
ٌِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )ٗٗٔ) -ٕٗٔ({ ]الشعراء: ٘ٗٔ( َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ

ٔٗ٘ ] 
 التفسٌر:

إذ لال لهم أخوهم صالح: أال تخشون عماب هللا، فتُفِردونه بالعبادة؟ إنً مرَسل من هللا إلٌكم، 
حفٌظ على هذه الرسالة كما تلمٌتها عن هللا، فاحذروا عمابه تعالى، وامتثلوا ما دعوتكم إلٌه. وما 

 أطلب منكم على نصحً وإرشادي لكم أي جزاء، ما جزابً إال على رب العالمٌن.
َّمُوَن{ ]الشعراء: لو  [، أي:" إذ لال لهم ٕٗٔله تعالى:}إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم َصاِلٌح أاََل تَت

 .(ٔ)أخوهم صالح: أال تخشون عماب هللا، فتُفِردونه بالعبادة؟"
لال الطبري: ٌمول:" إذ دعاهم صالح أخوهم إلى هللا، فمال لهم: أال تتمون عماب هللا ٌا  

 .(ٕ)اه، وخبلفكم أمره، بطاعتكم أمر المفسدٌن فً أرض هللا"لوم على معصٌتكم إٌ
َّمُوَن{ هللا تعالى،  لال السعدي:"  }إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم َصاِلٌح{ فً النسب، برفك ولٌن: }أاَل تَت

 .(ٖ)وتدعون الشرن والمعاصً"
ال تتمون{، لال مماتل:" }إذ لال لهم أخوهم{ صالح فى النسب ولٌس بؤخٌهم فى الدٌن، }أ 

 .(ٗ)"-عز وجل -ٌعنً: أال تخشون هللا
[، أي:" إنً مرَسل من هللا إلٌكم، ٖٗٔلوله تعالى:}إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن{ ]الشعراء:  

 .(٘)حفٌظ على هذه الرسالة كما تلمٌتها عن هللا"
عموبته على لال الطبري: ٌمول:" }إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل{ من هللا أرسلنً إلٌكم بتحذٌركم  

 .(ٙ)خبلفكم أمره }أِمٌٌن{ على رسالته التً أرسلها معً إلٌكم"
}إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل{ من هللا ربكم، أرسلنً إلٌكم، لطفا بكم ورحمة،  لال السعدي:أي:" 

فتلموا رحمته بالمبول، ولابلوها باإلذعان، }أَِمٌٌن{ تعرفون ذلن منً، وذلن ٌوجب علٌكم أن 
 .(2)جبت به" تإمنوا بً، وبما

َ َوأَِطٌعُوِن{ ]الشعراء:    [، أي:" فاحذروا عمابه تعالى، وامتثلوا ٗٗٔلوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(1)ما دعوتكم إلٌه"

َ{ أٌها الموم، واحذروا عمابه }وأطٌعون{ فً تحذٌري   لال الطبري: ٌمول:" }فَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(5)إٌاكم، وأمر ربكم باتباع طاعته"

دعاهم نبٌهم صالح إلى هللا ، عز وجل ، أن ٌعبدوه وحده ال شرٌن له ،  ل ابن كثٌر:"لا 
 .(ٓٔ)وأن ٌطٌعوه فٌما بلؽهم من الرسالة ، فؤبوا علٌه وكذبوه وخالفوه"

ٌِْه ِمْن أَْجٍر{ ]الشعراء:   [، أي:" وما أطلب منكم على ٘ٗٔلوله تعالى:}َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ
 .(ٔٔ)جزاء" نصحً وإرشادي لكم أي

لال الطبري: ٌمول:" ٌمول: وما أسؤلكم على نصحً إٌاكم، وإنذاركم من جزاء وال  
 .(ٕٔ)ثواب"

                                                           

 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)



ٕٕ٘ 
 

 .(ٔ)أخبرهم أنه ال ٌبتؽً بدعوتهم أجرا منهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)فتمولون: ٌمنعنا من اتباعن، أنن ترٌد أخذ أموالنا" لال السعدي:" 
[، أي:" ما جزابً إال َ٘ٗٔعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}إِْن أَْجِرَي إاِلَّ  

 . (ٖ)على رب العالمٌن"
لال الطبري: " ٌمول: إن جزابً وثوابً إال على رّب جمٌع ما فً السموات، وما فً  

 .(ٗ)األرض، وما بٌنهما من خلك"
 .(٘)إنما ٌطلب ثواب ذلن من هللا ، عز وجل" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)أي: ال أطلب الثواب إال منه" ي:"لال السعد 
 

 المرآن
( َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها َهِضٌٌم 7ٗٔ( فًِ َجنَّاٍت َوُعٌُوٍن )ٙٗٔ}أَتُتَْرُكوَن فًِ َما َهاُهنَا آِمنٌَِن )

 [ 9ٗٔ-ٙٗٔ({ ]الشعراء: 9ٗٔ( َوتَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بٌُُوتًا فَاِرِهٌَن )8ٗٔ)
 التفسٌر:
ربكم فٌما أنتم فٌه من النعٌم مستمرٌن فً هذه الدنٌا آمنٌن من العذاب والزوال والموت؟  أٌترككم

فً حدابك مثمرة وعٌون جارٌة وزروع كثٌرة ونخل ثمرها ٌانع لٌن نضٌج، وتنحتون من 
 الجبال بٌوتًا ماهرٌن بنحتها، أَِشرٌن بَِطرٌن.

[، أي:" أٌترككم ربكم فٌما أنتم َٙٗٔن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}أَتُتَْرُكوَن فًِ َما َهاُهنَا آِمنٌِ 
 .(2)فٌه من النعٌم مستمرٌن فً هذه الدنٌا آمنٌن من العذاب والزوال والموت؟"

لال الطبري: " ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل صالح لمومه من ثمود: أٌترككم ٌا لوم  
 .(1)ربكم فً هذه الدنٌا آمنٌن، ال تخافون شٌبا؟"

ٌمول لهم واعًظا لهم ومحذًرا إٌاهم نمم هللا أن تحل بهم ، ومذكًرا بؤنعم  كثٌر:"لال ابن  
 .(5)هللا علٌهم فٌما رزلهم من األرزاق الداّرة ، وجعلهم فً أمن من المحذورات "

 .(ٓٔ)أي: ال نظنوا أنكم تتركون فى دٌاركم آمنٌن" لال المراؼً:" 
[، أي:" فً حدابك مثمرة وعٌون 2ٗٔ]الشعراء: لوله تعالى:}فًِ َجنَّاٍت َوُعٌُوٍن{  
 .(ٔٔ)جارٌة"
 .(ٕٔ)لال الطبري: " ٌمول: فً بساتٌن وعٌون ماء" 
 .(ٖٔ)متمتعٌن بالجنات والعٌون" لال المراؼً:" 
 .(ٗٔ)أنبت لهم من الجنات، وأنبع لهم من العٌون الجارٌات " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وزروع كثٌرة ونخل 1َٗٔهِضٌٌم{ ]الشعراء: لوله تعالى:}َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها  

 .(ٔ)ثمرها ٌانع لٌن نضٌج"

                                                           

 .٘٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5/5ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5/5ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
 .٘٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)بالزروع والثمار الٌانعة" لال المراؼً: ومتمتعٌن" 
 .(ٖ)وأخرج لهم من الزروع والثمرات" لال ابن كثٌر:" 
ى"  لال الطبري: " ٌعنً بالطلع: الُكفُرَّ

(ٗ). 
أي: أتحسبون أنكم تتركون فً هذه الخٌرات والنعم سدى تتنعمون  لال السعدي:" 

وتتمتعون كما تتمتع األنعام وتتركون سدى ال تإمرون وال تنهون وتستعٌنون بهذه النعم على 
 .(٘)معاصً هللا"
خّص النخل بإفراده بعد دخوله فً جملة سابر الشجر، تنبٌها على  لال الزمخشري:" 

ها، وأن ٌرٌد بالجنات: ؼٌرها من الشجر، ألن اللفظ ٌصلح لذلن، ثم انفراده عنها بفضله علٌ
 .(ٙ)ٌعطؾ علٌها النخل"

 [، وجوه من التفسٌر:1ٗٔلوله تعالى:}َونَْخٍل َطْلعَُها َهِضٌٌم{ ]الشعراء: وفً  
 .(1)، ولتادة(2)أحدها : أنه الرطب اللٌن ، لاله عكرمة

، وٌزٌد بن (ٔٔ)، وأبو مٌسرة(ٓٔ)، وأبو عبلء(5)جبٌرالثانً : أنه المذنب من الرطب ، لاله ابن 
 .(ٕٔ)راشد

 .(ٖٔ)الثالث : أنه الذي لٌس فٌه نوى ، لاله الحسن
 .(٘ٔ)، وابن جرٌج(ٗٔ)الرابع : أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتّت ، لاله مجاهد

 .(ٙٔ)الطلعة إذا مسستها تناثرت" ولال مجاهد:" 
 . (2ٔ)أبو صخرالخامس : المتبلصك بعضه ببعض ، لاله 

 .(5ٔ)، ومماتل(1ٔ)، لاله الضحانالراكب طلعها بعضه على بعض من الكثرةالسادس : أنه 
إذا كثر حمل النخلة فركب بعضها بعضا، حتى نمص بعضها بعضا،  لال الضحان:"
 .(ٕٓ)فهو حٌنبذ هضٌم"

 .(ٕٔ)أي: لد ضّم بعضه بعضا" لال أبو عبٌدة:"
ما رأٌت طلع النخل حٌن ٌنشك عنه الكم فترى الطلع لد لصك بعضه  ولال أبو صخر:"
 .(ٕٕ)ببعض فهو الهضٌم"

                                                                                                                                                                      

 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5/5ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .٘٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 . بدون سند.1ٕٓٔ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 . بدون سند.1ٕٓٔ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (5)
 .1ٕٓٔ/5(:ص1ٗ2٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 . بدون سند.1ٕٓٔ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔٔ)
 . بدون سند.1ٕٓٔ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕٔ)
 .1ٕٓٔ/5(:ص1ٗ1٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٓٔ/5(:ص1ٗ5٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .1ٖٔ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٕ٘/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5ٔ)
 .1ٖٔ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
 .11/ٕمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .1ٕٓٔ/5(:ص1٘ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٕ)
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: الضامر الداخل بعضه فً بعض وال شًء فً الطلع -فً اللؽة-الهضٌم  لال الزجاج:"
 . (ٔ)أبلػ من هذا"

 .(ٕ)السابع : الٌانع النضٌج ، لاله ابن عباس
 :(ٗ)، لال الشاعر(ٖ)المشر ، حكاه ابن شجرةلبل أن ٌنشك عنه المكتنز الثامن : أنه 

 كؤن حمولة تجلى علٌه  ...  هضٌم ما ٌحس له شموقُ 
الهضٌم: الطلع لبل أن تنشك عنه المشور وتنفتح. ٌرٌد: أنه  لال ابن لتٌبة:"

 .(٘)منضم مكتنز. ومنه لٌل: أهضم الكشحٌن، إذا كان منضمهما"
 .(ٙ)التاسع : أنه الرخو ، لال الحسن

. وروي عن أبً صالح نحو (2)عن ابن عباس، لال:"إذا رطب واسترخى"وروي 
 .(1)هذا

 .(5)العاشر : أنه الطلع حٌن ٌتفرق وٌخضر ، لاله الضحان أٌضا
 .(ٓٔ)الحادي عشر: أنه اللطٌؾ ، لاله الكلبً

 .(ٔٔ)الثانً عشر: ان الهضٌم هو الهاضم المريء. أفاده الماوردي
وعظه: "ابن آدم، تؤكل كذا وكذا ثم تمول: ٌا جارٌة، وكان الحسن البصري ٌمول: فً  

 .(ٕٔ)هاتً الهاضوم، إنه ٌهضم دٌنن ال طعامن"
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: الهضٌم: هو المتكسر من لٌنه  لال الطبري:"

ورطوبته، وذلن من لولهم: هضم فبلن حمه: إذا انتمصه وتحٌفه، فكذلن الهضم فً الطلع، إنما 
التنمص منه من رطوبته ولٌنه إما بمّس األٌدي، وإما بركوب بعضه بعضا، وأصله مفعول هو 

 .(ٖٔ)«"فعٌل»صرؾ إلى: 
[، أي:" وتنحتون من 5ٗٔلوله تعالى:}َوتَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بٌُُوتًا فَاِرِهٌَن{ ]الشعراء:  

 .(ٗٔ)الجبال بٌوتًا ماهرٌن بنحتها، أَِشرٌن بَِطرٌن"
أي: بلؽت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بٌوتا من الجبال الصم  السعدي:"لال  
 .(٘ٔ)الصبلب"

 .(ٙٔ)كانوا ٌنمبون فً الجبال البٌوت" لال السدي:"
 ، لرابتان:[5ٗٔفَاِرِهٌَن{ ]الشعراء: وفً لوله تعالى:}

فً و .(2ٔ)ونافع أبو عمرو ، وابن كثٌر ،لرأ بها:  ، بؽٌر األلؾ.«فَِرِهٌنَ »المراءة األولى: 
 تفسٌرها ستة أوجه :

                                                           

 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٖٓ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
بدال « المتنكر». ورواٌة الماوردي فً المطبوع:1ٕٔ/ٖٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)

 «.المكتنز»بدال من
 .1ٕٔ/ٖٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٖٔ/ٗالبٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٖٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .1ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٕٓٔ/5(:ص1ٗ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 . بدون سند.1ٕٓٔ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 .1ٕٓٔ/5(:ص1٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٔ/ٗ، والنكت والعٌون:ٗٙٗ/ٕ(:صٖٕٕٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٔٙ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانٌن (ٕٔ)
 .1ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .1ٕٕٓ/5(:ص1٘٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (2ٔ)
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 .(ٕ)، وشهر بن حوشب(ٔ)أحدها : شرهٌن ، لاله مجاهد
 .(ٗ)، وخصٌؾ(ٖ)الثانً : معجبٌن  بصنٌعكم، لاله لتادة
 .(٘)الثالث : فرحٌن ، حكاه ابن شجرة

 .(ٙ)الرابع : بطرٌن أشرٌن ، لاله ابن عباس
 .(2)الفره: الموّي. لاله ابن زٌدالخامس: ألوٌاء، و

 :(5). ومنه لول الشاعر(1)السادس: متخٌرٌن ، لاله الكلبً
  إلى فره ٌماجُد كلَّ أْمٍر  ...  لصدت له ألختبر الّطباَعا

 تفسٌرها خمسة أوجه :، وفً (ٓٔ)}فَاِرِهٌَن{، باأللؾ. وهً لراءةة البالٌنالمراءة الثانٌة: 
 .(ٔٔ)أحدها : معناه: كٌّسٌن. لاله الضحان

الفراهة: الكٌس والنشاط. ومنه: خٌل فرهة، استعٌر المتثال األمر،  ولال الزمخشري:" 
وارتسامه طاعة اآلمر المطاع. أو جعل األمر مطاعا على المجاز الحكمً، والمراد اآلمر. ومنه 

 .(ٕٔ)لولهم: لن على إمرة مطاعة"
، (ٗٔ)أبً صالح، و(ٖٔ)الثانً : حاذلٌن، مؤخوذ من: فراهة الصنعة ، وهو لول ابن عباس

 .(٘ٔ)ومعاوٌة بن لرة
 .(ٙٔ)لال مماتل:" ٌعنً: حاذلٌن بنحتها" 
 .(2ٔ)معنى }فارهٌن{: حاذلٌن" لال الزجاج:" 

}فارهٌن{: أشرٌن بطرٌن. وٌمال: الهاء فٌه مبدلة من حاء، أي: فرحٌن.  لال ابن لتٌبة:"
لد ٌكون: السرور، وٌكون: األشر. ومنه لول هللا عز وجل: }إن هللا ال ٌحب « الفرح»و

 .(1ٔ)[، أي: األشرٌن"2ٙالفرحٌن{] المصص: 
 .(5ٔ)الثالث : لادرٌن ، لاله ابن بحر
 .(ٕٓ)الرابع : آمنٌن ، لاله لتادة

 :(ٕٕ)، وأنشد لعدي بن الرلاع الؽنوي(ٕٔ)الخامس: أنه جمع: فاِره، والفاره المرح ، لاله أبو عبٌدة
ٌٍْر فاِرهَ   اللبب ال أْستَِكٌُن إذا ما أْزَمةٌ أَزَمْت ... َولَْن تََرانًِ بَِخ

                                                           

 .1ٖٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 . بدون سند.1ٕٕٓ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .1ٖٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 . بدون سند.1ٖٕٓ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗ)
 .1ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٖٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٕٔ/ٖٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٖٔ/ٗالبٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون: (5)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .1ٕٕٓ/5(:ص1٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٕٓ/5، وتفسٌرابن أبً حاتم:1ٕٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٕٓ/5انظر: تفسٌرابن أبً حاتم: (٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .5ٙ/ٗمعانً المرآن: (2ٔ)
 .5ٖٔؼرٌب المرآن: (1ٔ)
 .1ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
 .1ٖٕٓ/5(:ص1ٙٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
 .15/ٕانظر: مجاز المران: (ٕٔ)
 .، وفٌه:"فاره الطلب"1ٖٖ/5ٔ، وتفسٌرا لطبري:15/ٕاللسان )فره(، ومجاز المرآن: انظر:  (ٕٕ)
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 أي: من اللبب.
نحتها، لال الطبري:" معنى لراءة من لرأ }فارهٌن{: حاذلٌن بنحتها، متخٌرٌن لمواضع  

مرحٌن أشرٌن. ولد ٌجوز أن ٌكون معنى «: فَِرِهٌنَ »كٌسٌن، من الفراهة. ومعنى لراءة من لرأ 
فاره وفره واحدا، فٌكون فاره مبنٌا على بنابه، وأصله من فعل ٌفعل، وٌكون فره صفة، كما 

 .(ٔ)ٌمال: فبلن حاذق بهذا األمر وحذق"
نحوتة فً الجبال أشًرا وبطًرا وعبثًا ، من كانوا ٌتخذون تلن البٌوت الم لال ابن كثٌر:" 

ؼٌر حاجة إلى سكناها ، وكانوا حاذلٌن متمنٌن لنحتها ونمشها ، كما هو المشاهد من حالهم لمن 
 .(ٕ)رأى منازلهم"

 
 المرآن

َ َوأَِطٌعُوِن ) ( الَِّذٌَن ٌُْفِسُدوَن فًِ اْْلَْرِض َواَل ٔ٘ٔ( َواَل تُِطٌعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفٌَِن )ٓ٘ٔ}فَاتَّمُوا َّللاَّ
 [ ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ({ ]الشعراء: ٌُْٕ٘ٔصِلُحوَن )
 التفسٌر:

معصٌة فخافوا عموبة هللا، والبلوا نصحً، وال تنمادوا ألمر المسرفٌن على أنفسهم المتمادٌن فً 
 هللا الذٌن دأبوا على اإلفساد فً األرض إفساًدا ال إصبلح فٌه.

َ َوأَِطٌعُوِن{ ]الشعراء:   [، أي:" فخافوا عموبة هللا، والبلوا ٓ٘ٔلوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٖ)نصحً"
أي : ألبلوا على َعَمل ما ٌعود نفُعه علٌكم فً الدنٌا واآلخرة ، من عبادة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ربكم الذي خلمكم ورزلكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصٌبل "
[، أي:" وال تنمادوا ألمر ٔ٘ٔلوله تعالى:}َواَل تُِطٌعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفٌَِن{ ]الشعراء:  

 .(٘)المسرفٌن على أنفسهم"
 .(ٙ)أي: الذٌن تجاوزوا الحد" السعدي:" لال 
[، أي:" الذٌن ٕ٘ٔلوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌُْفِسُدوَن فًِ اأْلَْرِض َواَل ٌُْصِلُحوَن{ ]الشعراء:  

 .(2)عادتهم الفساد فً األرض ال اإِلصبلح"
فٌما أمرهم  -عز وجل -لال مماتل:" ٌمول: الذٌن ٌعصون فً األرض وال ٌطٌعون هللا 
  .(1)به"

  .(5)ولال مماتل:" ٌعنً: التسعة الذٌن عمروا النالة"
وهم الرهط التسعة الذٌن كانوا ٌفسدون فً األرض، وال ٌصلحون من  لال الطبري:" 

ثمود الذٌن وصفهم هللا جّل ثناإه بموله: }َوَكاَن فًِ اْلَمِدٌنَِة تِْسعَةُ َرْهٍط ٌُْفِسُدوَن فًِ األْرِض َوال 
الذٌن ٌسعون فً أرض هللا بمعاصٌه، وال ٌصلحون، ٌمول: وال ٌصلحون  ٌُْصِلُحوَن{، ٌمول:

 .(ٓٔ)أنفسهم بالعمل بطاعة هللا"
ٌعنً : رإساءهم وكبراءهم ، الدعاة لهم إلى الشرن والكفر ، ومخالفة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)الحك"

                                                           

 .1ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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أي: الذٌن وصفهم ودأبهم اإلفساد فً األرض بعمل المعاصً والدعوة  لال السعدي:" 
إلٌها إفسادا ال إصبلح فٌه وهذا أضر ما ٌكون ألنه شر محض وكؤن أناسا عندهم مستعدون 
لمعارضة نبٌهم موضعون فً الدعوة لسبٌل الؽً فنهاهم صالح عن االؼترار بهم ولعلهم الذٌن 

 .(ٔ)ِدٌنَِة تِْسعَةُ َرْهٍط ٌُْفِسُدوَن فًِ األْرِض َوال ٌُْصِلُحوَن{"لال هللا فٌهم }َوَكاَن فًِ اْلمَ 
 .(ٕ)عن لتادة :"}أمر المسرفٌن{، أي: المشركٌن"و 
فإن للت: ما فابدة لوله: }وال ٌصلحون{؟ للت: فابدته أن فسادهم فساد  لال الزمخشري:" 

لوطة ببعض مصمت لٌس معه شًء من الصبلح، كما تكون حال بعض المفسدٌن مخ
 .(ٖ)الصبلح"
عن دمحم بن إسحاق، عن ٌعموب بن عتبة بن المؽٌرة بن األخنس أنه حدثه:" أنهم نظروا  

إلى الهضبة حٌن دعا هللا صالح علٌه السبلم بما دعا به تمخض بالنالة تمخض النتوج بولدها 
ا بٌن فتحركت الهضبة، ثم انتفضت فانصدعت، عن نالة كما وصفوا جوفاء وبراء نتوجا م

جنبٌها ماال ٌعلمه إال هللا عظما، فآمن به جندع بن عمرو بن لبٌد والحباب صاحب أوثانهم، 
ورباب بن صمعان بن جلهس وكان كاهنهم، فكانوا من أشراؾ ثمود فردوا ثمود وأشرافها، عن 
 اإلسبلم والدخول فٌما دعاهم إلٌه صالح من الرحمة والنجاة، وكان لجندع ابن عم له ٌمال له:
شهاب ابن خلؾ بن محبلة بن لبٌد ابن جواس، فؤراد أن ٌسلم فنهاه أولبن الرهط، عن ذلن 

 .(ٗ)فؤطاعهم وكان من أشراؾ ثمود وأفاضلها"
 [:ٕ٘ٔ-ٔٗٔفوابد اآلٌات:]

 دعوة الرسل واحدة ولذا التكذٌب برسول ٌعتبر تكذٌباً بكل الرسل. -ٔ
 لحٌن فً كل األمم والعصور.األمانة شعار كل الرسل والدعاة الصادلٌن الصا -ٕ
 مشروعٌة التذكٌر بالنعم لٌذكر المنعم فٌُحب وٌطاع. -ٖ
 التحذٌر من طاعة المسرفٌن فً الذنوب والمعاصً لوخامة عالبة طاعتهم. -ٗ
 تمرٌر أن الفساد فً األرض ٌكون بارتكاب المعاصً فٌها. -٘
 

 المرآن
ِرٌَن ) اِدلٌَِن ٖ٘ٔ}لَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ ( َما أَْنَت إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا فَؤِْت بِآٌٍَة إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

 [ ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ({ ]الشعراء: ٗ٘ٔ)
 التفسٌر:

لالت ثمود لنبٌها صالح: ما أنت إال من الذٌن ُسحروا ِسْحًرا كثًٌرا، حتى ؼلب السحر على 
ن. ما أنت إال فرد مماثل لنا فً البشرٌة من بنً آدم، فكٌؾ تتمٌز علٌنا بالرسالة؟ فؤت بحجة عمل

 واضحة تدل على ثبوت رسالتن، إن كنت صادلًا فً دعوان أن هللا أرسلن إلٌنا. 
ِرٌَن{ ]الشعراء:   [، أي:" لالت ثمود لنبٌها ٗ٘ٔلوله تعالى:}لَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ

 .(٘)صالح: ما أنت إال من الذٌن ُسحروا ِسْحًرا كثًٌرا، حتى ؼلب السحر على عملن"
ِرٌَن{ ]الشعراء:    [، وجوه من التفسٌر:ٗ٘ٔوفً لوله تعالى:}لَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ

 .(2)-فً رواٌة-، ولتادة(ٙ)أحدها : من المسحورٌن ، لاله مجاهد
األظهر فً هذا لول مجاهد ولتادة : أنهم ٌمولون : إنما أنت  ولال:"واختاره ابن كثٌر،  

 .(ٔ)فً لولن هذا مسحور ال عمل لن"

                                                           

 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٕٓ/5(:ص1ٖٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٖٕٓ/5(:ص1ٙٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . بدون سند.1ٕٓٗ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
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 .(ٕ)الثانً : من السكرانٌن ، لاله لتادة
 .(ٖ)الثالث : من المخلولٌن ، لاله ابن عباس

 .(ٗ)الرابع : من المخدوعٌن ، لاله سهل بن عبد هللا
ه شًء وال ٌملن ، وهو الممل ، أي لست بملن فٌبمى ، وهذا الخامس : أن المسحر: الذي لٌس ل

 .(٘)معنى لول الكلبً
 .(ٙ)السادس : ممن له سحر، أي: رلٌة ، حكاه ابن عٌسى
،  وابن (5)، وأبو عبٌدة(1)، وبه لال الفراء(2)السابع : ممن ٌؤكل وٌشرب ، حكاه ابن شجرة

 :(ٔٔ)، ومنه لول لبٌد(ٓٔ)لتٌبة
رفَإِْن تَْسؤَلٌنا   فٌَِم نَْحُن فإنَّنا ... َعَصافٌُِر ِمْن َهَذا األناِم الُمَسحَّ

 :(ٕٔ)أي: المعلل بالطعام والشراب ، لال امرإ المٌس
ٌٍْب ... ونُْسَحُر بالطَّعاِم وبالشََّرابِ   أَرانا ُموِضِعٌَن ألَْمِر َؼ

أي: أنن ، «انتفخ سحرن»من لولن:  -وهللا أعلم -لال الفراء:" المسحر: المجوؾ، كؤنه 
 .(ٖٔ)تؤكل الطعام والشراب وتسحر به وتعلل"

ولال أبو عبٌدة:" كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسّحر وذلن أن له سحرا ٌمرى  
 .(ٗٔ)ٌجمع ما أكل فٌه"

لال الطبري:" والصواب أن معناه: إنما أنت من المخلولٌن الذٌن ٌعللون بالطعام  
فنطٌعن، ونعلم أنن صادق فٌما تمول. والمسحر: المفعل من والشراب مثلنا، ولست ربا وال ملكا 
 .(٘ٔ)السحرة، وهو الذي له سحرة"

[، أي:" ما أنت إال فرد مماثل لنا فً ٗ٘ٔلوله تعالى:}َما أَْنَت إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَا{ ]الشعراء:  
 .(ٙٔ)البشرٌة من بنً آدم"

                                                                                                                                                                      

 .ٙ٘ٔ/ٙالنكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٖ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .15/ٕرىن:انظر: مجاز الم (5)
 .ٕٙ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
، ونسبه للبٌد بن ربٌعة. وذكره 15/ ٕ، ولم ٌنسب البٌت. وأنشده أبو عبٌدة 1ٕٕ/ ٕمعانً المرآن" للفراء (ٔٔ)

، من إنشاد الكلبً. وأنشده ٘ٔٔ/ 1، من إنشاد ابن عباس. وذكره الثعلبً 1ٔٗ/ ٕالسمرلندي، فً تفسٌره 
، والبٌت من لصٌدة للبٌد ٌذكر فٌها َمْن فمد من ٕٙٓ/ ٔالزاهر فً معانً كلمات الناس األنباري، ونسبه للبٌد، 

 .2ٔلومه، ومن سادات العرب، ولتؤمل فً سطوة الموت، وضعؾ اإلنسان إزاءه. "دٌوان لبٌد": 
 .51ٔ/ ٔ. و )البٌان والتبٌٌن( : 5ٕٕ/ ٘والبٌت منسوب ألمٌة بن أبً الصلت. كما ورد فً )الحٌوان( للجاحظ: 

، و"جمهرة اللؽة" ٕٙ٘/ ٔو"الؽرٌب" ال بن لتٌبة  51ٔ/ ٔ، وورد فً: "البٌان والتبٌٌن" ٖٗدٌوانه" ص (ٕٔ)
، ٕٖٔ/ ٖ، و"المحكم" )سحر( 25ٙ/ ٕ، "الصحاح" )سحر( ٔٗٙٔ/ ٕ، و"تهذٌب اللؽة" )سحر( ٔٔ٘/ ٔ

، وفً بعض المصادر 5ٕ٘ٔ/ ٗ، و"اللسان" )سحر( ٕٗ/ ٙ، و"ابن الجوزي" ٕٓٔ/ 5و"تفسٌر ابن عطٌة" 
)لَحتِْم( بدل = )ألمر(، لال ابن بري: )ُموِضِعٌن(: سابرٌن مسرعٌن، و )ألمر ؼٌب(: ٌرٌد الموت، وأنه لد 

 .ُؼٌِّب عنا ولتُه، ونحن نُْلَهى عنه بالطعام والشراب؛ فكؤنَّما نُخدع
 .1ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .15/ٕمجاز المرآن: (ٗٔ)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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برّب وال ملن، فعبلم  لال الطبري: أي:" تؤكل ما نؤكل، وتشرب ما نشرب، ولست 
 .(ٔ)نتبعن؟ "
ًَ  لال ابن كثٌر:"  ٌعنً : فكٌؾ أوحً إلٌن دوننا ؟ كما لالوا فً اآلٌة األخرى : } أَُإْلِم

ٌْنِنَا بَْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشٌر ) ٌِْه ِمْن بَ ْكُر َعلَ ،  ٕ٘( َسٌَْعلَُموَن َؼًدا َمِن اْلَكذَّاُب األِشُر { ]الممر : ٕ٘الذِّ
ٕٙ"](ٕ). 

اِدلٌَِن{ ]الشعراء:   [، أي:" فؤت بحجة ٗ٘ٔلوله تعالى:}فَؤِْت بِآٌٍَة إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
 .(ٖ)واضحة تدل على ثبوت رسالتن، إن كنت صادلًا فً دعوان أن هللا أرسلن إلٌنا"

لال الطبري: أي:" فإن كنت صادلا فً لٌلن، وأن هللا أرسلن إلٌنا }فَؤِْت بِآٌٍَة{، ٌعنً:  
 .(ٗ)ة وحجة على أنن محّك فٌما تمول، إن كنت ممن صدلنا فً دعواه أن هللا أرسله إلٌنا"بدالل

ثم إنهم الترحوا علٌه آٌة ٌؤتٌهم بها ، لٌعلموا صدله بما جاءهم به من  لال ابن كثٌر:" 
وأشاروا إلى  -أن ٌخرج لهم اآلن من هذه الصخرة  -ولد اجتمع ملإهم  -ربهم فطلبوا منه 
نالة ُعَشراء من صفتها كذا وكذا. فعند ذلن أخذ علٌهم نبً هللا صالح العهود  - صخرة عندهم

 .(٘)والمواثٌك ، لبن أجابهم إلى ما سؤلوا لٌَُإمنََن به ، ولٌصدلنه، ولٌتبعنه ، فؤنعموا بذلن"
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بعثه هللا إلى لومه، فآمنوا به واتبعوه،   فمات صالح، عن ابن عباس: أن صالحا النب

فرجعوا عن اإلسبلم، فؤتاهم صالح، فمال لهم: أنا صالح، لالوا: إن كنت صادلا فؤتنا بآٌة، فؤتاهم 
 .(ٙ)بالنالة، فكذبوه وعمروها، فعذّبهم هللا"

 
 المرآن

ؤُْخَذُكْم َعَذاُب ٌَْوٍم ( َواَل تََمسُّوَها بُِسوٍء فٌََ ٘٘ٔ}لَاَل َهِذِه نَالَةٌ لََها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب ٌَْوٍم َمْعلُوٍم )
 [ ٙ٘ٔ-٘٘ٔ({ ]الشعراء: َٙ٘ٔعِظٌٍم )
 التفسٌر:

: هذه نالة هللا لها نصٌب من الماء -ولد أتاهم بنالة أخرجها هللا له من الصخرة-لال لهم صالح 
فً ٌوم معلوم، ولكم نصٌب منه فً ٌوم آخر. لٌس لكم أن تشربوا فً الٌوم الذي هو نصٌبها، 

ً الٌوم الذي هو نصٌبكم، وال تنالوها بشًء مما ٌسوءها كَضْرٍب أو لتل أو وال هً تشرب ف
 نحو ذلن، فٌهلككم هللا بعذاِب ٌوٍم تعظم شدته؛ بسبب ما ٌمع فٌه من الهول والشدة.

ولد أتاهم بنالة -[، أي:" لال لهم صالح ٘٘ٔلوله تعالى:}لَاَل َهِذِه نَالَةٌ{ ]الشعراء:  
 .(2): هذه نالة هللا"-رةأخرجها هللا له من الصخ

لال الطبري:" لال صالح لثمود لما سؤلوه آٌة ٌعلمون بها صدله، فؤتاهم بنالة أخرجها  
 .(1)من صخرة أو هضبة: هذه نالة ٌا لوم"

فمام نبً هللا صالح ، علٌه السبلم ، فصلى ، ثم دعا هللا ، عز وجل ، أن  لال ابن كثٌر:" 
ن الصخرة التً أشاروا إلٌها عن نالة ُعَشراء ، على الصفة ٌجٌبهم إلى سإالهم ، فانفطرت تل

 .(5)التً وصفوها. فآمن بعضهم وكفر أكثرهم"
[، أي:" لها نصٌب من ٘٘ٔلوله تعالى:}لََها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب ٌَْوٍم َمْعلُوٍم{ ]الشعراء:  

 .(ٔ)الماء فً ٌوم معلوم، ولكم نصٌب منه فً ٌوم آخر"

                                                           

 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٙ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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لها شرب ولكم مثله شرب ٌوم آخر معلوم، ما لكم من الشرب، لٌس  لال الطبري: أي:" 
لكم فً ٌوم وردها أن تشربوا من شربها شٌبا، وال لها أن تشرب فً ٌومكم مما لكم شٌبا. وٌعنً 

 .(ٕ)بالشرب: الحّظ والنصٌب من الماء، ٌمول: لها حّظ من الماء، ولكم مثله"
 .(ٖ)وٌوما تردونه أنتم " ٌعنً : ترد ماءكم ٌوما ، لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وال تنالوها بشًء مما ٌسوءها ٙ٘ٔلوله تعالى:}َواَل تََمسُّوَها بُِسوٍء{ ]الشعراء:  

 .(ٗ)كَضْرٍب أو لتل أو نحو ذلن"
 .(٘)لال الطبري:" ٌمول: ال تمسوها بما ٌإذٌها من عمر ولتل ونحو ذلن" 
بسوء ، فمكثت النالة بٌن أظهرهم حٌنًا فحذرهم نممة هللا إن أصابوها  لال ابن كثٌر:" 

من الدهر ترد الماء ، وتؤكل الورق والمرعى. وٌنتفعون بلبنها ، ٌحتلبون منها ما ٌكفٌهم شربًا 
 .(ٙ)ورًٌا "
عن ابن ُجَرٌج، لوله: "}َوال تََمسُّوَها بُِسوٍء{: ال تعمروها" 

(2).  
[، أي:" فٌهلككم هللا بعذاِب ٌوٍم َٙ٘ٔعِظٌٍم{ ]الشعراء: لوله تعالى:}فٌََؤُْخَذُكْم َعَذاُب ٌَْوٍم  

 .(1)تعظم شدته؛ بسبب ما ٌمع فٌه من الهول والشدة"
 .(5)لال الطبري:" ٌمول: فٌحل بكم من هللا عذاب ٌوم عظٌم عذابه" 
 

 المرآن
 [ 7٘ٔ({ ]الشعراء: 7٘ٔ}فَعَمَُروَها فَؤَْصبَُحوا نَاِدِمٌَن )

 التفسٌر:
ا أٌمنوا بالعذاب، فلم ٌنفعهم ندمهم.فنحروا   النالة، فؤصبحوا متحسرٌن على ما فعلوا لَمَّ
 .(ٓٔ)[، أي:" فنحروا النالة"2٘ٔلوله تعالى:}فَعَمَُروَها{ ]الشعراء:  
لال الطبري: ٌمول:" فخالفت ثمود أمر نبٌها صالح ملسو هيلع هللا ىلص، فعمروا النالة التً لال لهم  

 .(ٔٔ)سوء"صالح: ال تمسوها ب
 .(ٕٔ)فلما طال علٌهم األمد وحضر شماإهم ، تمالإوا على لتلها وعمرها" لال ابن كثٌر:" 
عن عبد هللا بن زمعة لال: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌذكر النالة والذي عمرها، فمال: }إِِذ  

 .(ٗٔ)انبعث لها رجل عارم عزٌز فً رهطه منٌع، مثل أبً زمعة" (ٖٔ)اْنبَعََث أَْشمَاَها{
لال عبد هللا بن أبً الهذٌل: "لما عمرت النالة صعد بكرها فوق جبل، فرؼا فما سمعه  

 .(٘ٔ)شًء إال همد"

                                                                                                                                                                      

 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .12ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .[ٕٔ]الشمس : (ٖٔ)
 .1ٕٓ٘/5(:ص12٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٕٓ٘/5(:ص12ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)



ٕٖٗ 
 

عن لتادة: أن ثمود لما عمروا النالة تؽامزوا ولالوا: علٌكم الفصل فصعد المارة جبل  
تمبل المبلة ولال: ٌا رب: أمتً، ٌا رب: أمتً، ٌا رب: أمتً، لال: كان حتى إذا كان ٌوما اس

 .(ٕ). وروي عن الحسن نحو ذلن(ٔ)فؤرسلت علٌهم الصٌحة عند ذلن"
دمحم بن إسحاق: "فرصدوا النالة حتى صدرت، عن الماء ولد كمن لها لدار فً لال  

دع فرماها أصل الصخرة على طرٌمها، وكمن لها مصدع فً أصل أخرى، فمرت على مص
بسهم فانتظم به عضلة سالها، لال: فشد ٌعنً لدار على النالة بالسٌؾ فكشؾ عرلوبها فخرت 
ورؼت رؼاة واحدة تحذر سمبها ثم طعن فً لبتها فنحرها وانطلك. حتى أتى جببل منٌفا ثم أتى 
: صخرة فً رأس الجبل فرؼا ثم الذ بها وأتاهم صالح فلما رأى النالة لد عمرت بكا ثم لال

 .(ٖ)انتهكتم حرمة هللا فؤبشروا بعذاب هللا ونممته"
[، أي:" فؤصبحوا متحسرٌن على ما 2٘ٔلوله تعالى:}فَؤَْصبَُحوا نَاِدِمٌَن{ ]الشعراء:  

ا أٌمنوا بالعذاب، فلم ٌنفعهم ندمهم" فعلوا لَمَّ
(ٗ). 

 .(٘)لال الطبري: " فلم ٌنفعهم ندمهم" 
فإن للت: لم أخذهم العذاب ولد ندموا؟ للت: لم ٌكن ندمهم ندم تاببٌن،  لال الزمخشري:" 

ولكن ندم خابفٌن أن ٌعالبوا على العمر عمابا عاجبل، كمن ٌرى فً بعض األمور رأٌا فاسدا 
، أو ندموا ندم تاببٌن ولكن فً ؼٌر ولت التوبة، (ٙ)وٌبنى علٌه، ثم ٌندم وٌتحسر كندامة الكسعى

لعذاب. ولال هللا تعالى ولٌست التوبة للذٌن ٌعملون السٌبات ... اآلٌة. ولٌل: وذلن عند معاٌنة ا
 .(2)كانت ندامتهم على ترن الولد، وهو بعٌد"

 
 المرآن

 [ 8٘ٔ({ ]الشعراء: 8٘ٔ}فَؤََخَذُهُم اْلعََذاُب إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن )
 التفسٌر:

هللا الذي توعدهم به صالح علٌه السبلم، فؤهلكهم. إن فً إهبلن ثمود لَعبرة لمن  فنزل بهم عذاب
 اعتبر بهذا المصٌر، وما كان أكثرهم مإمنٌن.

[، أي:" فنزل بهم عذاب هللا الذي توعدهم 1٘ٔلوله تعالى:}فَؤََخَذُهُم اْلعََذاُب{ ]الشعراء:  
 .(1)به صالح علٌه السبلم، فؤهلكهم"

 .(5)وأخذهم عذاب هللا الذي كان صالح توعدهم به فؤهلكهم" لال الطبري: " 
ُزلزلت أرضهم زلزاال شدًٌدا ، وجاءتهم صٌحة عظٌمة التلعت الملوب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)عن محالها ، وأتاهم من األمر ما لم ٌكونوا ٌحتسبون ، فؤصبحوا فً دٌارهم جاثمٌن"
 .(ٔٔ)لى عذاب ٌوم عظٌم"البلم فً }العذاب{: إشارة إ لال الزمخشري:" 

                                                           

 .1ٕٓ٘/5(:ص122٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 . بدون سند.1ٕٓٙ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .1ٕٓٙ/5(:ص121٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
الكسع: حً من الٌمن. والكسعً: رجل منهم ربى تبعة حتى أخذ منها لوسا فرمً عنها الوحش لٌبل وظن أنه (ٙ)

 أنه أخطؤ، فكسر الموس، فلما أصبح رأى ما أصابه من الصٌد فندم، وضرب به المثل من لال:
 لما ... رأت عٌناه ما صنعت ٌداهندمت ندامة الكسعً 
 .كذا فً الصحاح

 .5ٕٖ/ٖالكشاؾ: (2)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .]بتصرؾ بسٌط[2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)



ٕٖ٘ 
 

لال: "فعتوا، عن أمر ربهم ٌعنً لوم صالح فعمروها  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن جابر، عن رسول هللا
فوعدهم هللا أن ٌمتعوا فً دارهم ثبلثة أٌام فكان أمر هللا وعد ؼٌر مكذوب فجاءتهم الصٌحة 

فً حرم هللا فمنعه حرم  فؤهلن الذٌن كانوا منه تحت مشارق األرض ومؽاربها، إال رجل كان
هللا من عذاب هللا. فمٌل ٌا رسول هللا: من هو؟ فمال: أبو رؼال. لال: ومن أبو رؼال؟ لال: أبو 

 .(ٔ)ثمٌؾ"
لما لتل لوم صالح النالة لال لهم صالح: إن العذاب آتٌكم لالوا له: وما  لال عطاء:"

عبلمة ذلن؟ لال: أن تصبح وجوهكم أول ٌوم محمرة، وفً الٌوم الثانً مصفرة، وفً الٌوم 
الثالث مسودة، فلما أصبحوا أول ٌوم جعل بعضهم ٌنظر فً وجوه بعض فٌمول ٌا فبلن: ما 

بلن: ما لوجهن أحمر؟ فلما كان الٌوم، الثانً: اصفرت وجوههم لوجهن أحمر؟ فٌمول اآلخر ٌا ف
فجعل بعضهم ٌلمى بعضا وٌمول ٌا فبلن: ما لوجهن أسود؟ حتى أٌمنوا بالعذاب، تحنطوا، 
وتكفنوا وألاموا فً بٌتهم، لال: فصاح بهم جبرٌل صٌحة فذهبت أرواحهم. لال عٌسى: بلؽنً أن 

 .(ٕ)حنوطهم كان المر ألنه ٌبمى"
دمحم بن إسحاق:" فؤتاهم صالح فلما رأى النالة لد عمرت بكى ولال: انتهكتم حرمة  لال:

هللا فؤبشروا بعذاب هللا ونممته لال وهم ٌهزبون به: ومتى ذلن ٌا صالح؟ وما آٌة ذلن؟ وكانوا 
ٌسمون األٌام فٌهم األحد: أول واالثنٌن: أهون والثبلثاء: دبار واألربعاء: جبار والخمٌس: مإنس 

لجمعة: العروبة: والسبت: شٌار وكانوا عمروا النالة ٌوم األربعاء، فمال لهم صالح حٌن لالوا وا
ذلن: تصبحون ؼداة مإنس ٌوم الخمٌس وجوهكم مصفرة، وتصبحون ٌوم العروبة ٌعنً ٌوم 
الجمعة وجوهكم محمرة، ثم تصبحون ٌوم شٌار ٌعنً ٌوم السبت وجوهكم مسودة، ثم ٌصبحكم 

 .(ٖ)ٌوم ٌعنً ٌوم األحد"العذاب فً أول 
[، أي:" إن فً إهبلن ثمود لَعبرة لمن 1٘ٔلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{ ]الشعراء:  

 .(ٗ)اعتبر بهذا المصٌر"
لال الطبري: " ٌمول: إّن فً إهبلن ثمود بما فعلت من عمرها نالة هللا وخبلفها أمر نبً  

 .(٘)من لومن"هللا صالح لعبرة لمن اعتبر به ٌا دمحم 
إن عادا ملبوا ما بٌن عدن إلى عمان خٌبل ورجاال وسواما فعصوا هللا  عن أبً الدرداء:" 

فؤهلكهم، فمن ٌشتري تراثهم بنعلً هاتٌن؟ أال إن ثمودا ملبوا ما بٌن الشجر والحجر خٌبل 
ه: فبل ورجاال وسواما عصوا هللا فؤهلكهم فمن ٌشتري منً تراثهم بنعلً هاتٌن؟ ثم ٌمول لنفس

 .(ٙ)أحد"
[، أي:" وما كان أكثر من أهلكنا 1٘ٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:  

 .(2)بالذٌن ٌإمنون فى سابك علمنا"
  .(1)لال الطبري: " ٌمول: ولن ٌإمن أكثرهم فً سابك علم هللا" 
 

 المرآن
ِحٌمُ   [  9٘ٔ({ ]الشعراء: 9٘ٔ) }َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 التفسٌر:
 وإن ربن لهو العزٌز الماهر المنتمم من أعدابه المكذبٌن، الرحٌم بمن آمن من خلمه.

                                                           

 .1ٕٓٙ/5(:ص125٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٓ2ٕ-1ٕٓٙ/5(:ص11ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٓ2ٕ/5(:ص11ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٓ2ٕ/5(:ص11ٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5/11ٔتفسٌر المراؼً: (2)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)



ٕٖٙ 
 

ِحٌُم{ بمن   لال الطبري: " }َوإِنَّ َربََّن{ ٌا دمحم، }لَُهَو اْلعَِزٌُز{ فً انتمامه من أعدابه، }الرَّ
  .(ٔ)آمن به من خلمه"

أي:" وإن ربن لهو الشدٌد فى انتمامه من أعدابه، }الرحٌم{ بؤولٌابه  لال المراغً:" 
 .(ٕ)المإمنٌن إن تابوا وأصلحوا"

 [:5٘ٔ-ٖ٘ٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر أن السحر من عمل الناس وأنه معلوم لهم معمول به منذ المدم. -ٔ
 سنة الناس فً المطالبة باآلٌات عند دعوتهم إلى الدٌن الحك. -ٕ
 ٌات ال ٌستلزم بالضرورة إٌمان المطالبٌن بل أكثرهم ال ٌإمنون.وجود اآل -ٖ
 الندم من التوبة ولكن ال ٌنفع ندم وال توبة عند معاٌنة العذاب أو أماراته. -ٗ

 المرآن
 [ ٓٙٔ({ ]الشعراء:ٓٙٔ}َكذَّبَْت لَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسِلٌَن )

 التفسٌر:
لسابر رسل هللا؛ ألن ما جاإوا به من التوحٌد  َكذَّبت لوم لوط برسالته، فكانوا بهذا مكذبٌن

 وأصول الشرابع واحد.
-علٌه السبلم -لال مماتل:" كذبوا لوطا وحده ولوط ابن حراز بن آزر، فسارة أخت لوط 

"(ٖ). 
 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }َكذَّبَْت لَْوُم لُوٍط{ من أرسله هللا إلٌهم من الرسل" 
ول تعالى مخبًرا عن عبده ورسوله لوط ، علٌه السبلم ، وهو : لوط ٌم لال ابن كثٌر:" 

بن هاران بن آزر ، وهو ابن أخً إبراهٌم الخلٌل ، وكان هللا تعالى لد بعثه إلى أمة عظٌمة فً 
حٌاة إبراهٌم ، وكانوا ٌسكنون "سدوم" وأعمالها التً أهلكها هللا بها ، وجعل مكانها بحٌرة منتنة 

ورة بببلد الؽور ، متاخمة لجبال البٌت الممدس ، بٌنها وبٌن ببلد الَكَرن خبٌثة ، وهً مشه
 .(٘)والشَّوبَن"
لرٌة لوط حٌن رفعها جبرٌل علٌه الصبلة والسبلم وفٌها أربعمابة ألؾ  عن لتادة:" 

 .(ٙ)فسمع أهل السماء نباح الكبلب وأصوات الدٌكة، ثم للب أسفلها أعبلها"
 

 المرآن
َّمُوَن ) َ َوأَِطٌعُوِن ٕٙٔ( إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن )ٔٙٔ}إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم لُوٌط أاََل تَت ( فَاتَّمُوا َّللاَّ

ٌِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )ٖٙٔ) -ٔٙٔ( { ]الشعراء:ٗٙٔ( َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ
ٔٙٗ ] 
 التفسٌر:

إذ لال لهم أخوهم لوط: أال تخشون عذاب هللا؟ إنً رسول من ربكم، أمٌن على تبلٌػ رسالته 
إلٌكم، فاحذروا عماب هللا على تكذٌبكم رسوله، واتبعونً فٌما دعوتكم إلٌه، وما أسؤلكم على 

دعوتً لهداٌتكم أيَّ أجر، ما أجري إال على رب العالمٌن."
(2). 

َّمُوَن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}إِْذ لَاَل لَهُ   [، أي:" إذ لال لهم أخوهم ْٔٙٔم أَُخوُهْم لُوٌط أاََل تَت
 .(1)لوط: أال تخشون عذاب هللا؟"

                                                           

 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5/11ٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓ1ٕ-1ٓ2ٕ/5(:ص11ٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
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 .(ٔ)"-عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً: أال تخشون هللا 
}أال تتمون{، ٌعنً: أال تخشون هللا، ٌؤمرهم أن ٌتموا هللا، ]ولوط[ أخوهم فً  لال ٌحٌى:" 

 .(ٕ)م فً الدٌن"النسب، ولٌس بؤخٌه
[، أي:" إنً رسول من ربكم، أمٌن ٕٙٔلوله تعالى:}إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن{ ]الشعراء:  

 .(ٖ)على تبلٌػ رسالته إلٌكم"
 .(ٗ)لال الطبري:" }أِمٌٌن{ على وحٌه، وتبلٌػ رسالته" 
 .(٘)}أِمٌٌن{ على ما جبتكم به" لال ٌحٌى:" 
  َ [، أي:" فاحذروا عماب هللا على َٖٙٔوأَِطٌعُوِن{ ]الشعراء:  لوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٙ)تكذٌبكم رسوله، واتبعونً فٌما دعوتكم إلٌه"
َ{ فً أنفسكم، أن ٌحّل بكم عمابه على تكذٌبكم رسوله   لال الطبري:ٌمول:" }فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(2)}وأطٌعون{ فٌما دعوتكم إلٌه أهدكم سبٌل الرشاد"
 .(1)"}وأطٌعون{، فٌما آمركم به من النصٌحة "لال مماتل:  
دعاهم إلى هللا ، عز وجل ، أن ٌعبدوه وحده ال شرٌن له ، وأن ٌطٌعوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)رسولهم الذي بعثه هللا إلٌهم "
 .(ٓٔ)عن عطاء لوله: "}وأطٌعون{، لال: طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة" 
ٌِْه ِمْن أَْجٍر{ ]الشعراء: لوله تعالى:}َوَما أَْسؤَلُكُ   [، أي:" وما أسؤلكم على دعوتً ْٗٙٔم َعلَ

لهداٌتكم أيَّ أجر"
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)لال مماتل:" ٌعنً: ما أسؤلكم على اإلٌمان من جعل" 
لال الطبري:" ٌمول: وما أسؤلكم على نصٌحتً لكم ودعاٌتكم إلى ربً جزاء وال  
 .(ٖٔ)ثوابا"
[، أي:" ما أجري إال على ٗٙٔإاِلَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}إِْن أَْجِرَي   

 .(ٗٔ)رب العالمٌن"
لال الطبري:" ٌمول: ما جزابً على دعاٌتكم إلى هللا، وعلى نصحً لكم وتبلٌػ رساالت  

 .(٘ٔ)هللا إلٌكم، إال على رّب العالمٌن"
فؽالبٌة الموكب الرسالً ٌؤتً على ألسنتهم الكبلم عن األجر: }َوَمآ  لال الشعراوي:" 

ٌِْه ِمْن أَْجٍر{، فكؤن الرسل علٌهم السبلم ٌمولون للبشر الذٌن ارسلوا إلٌهم: لو أنكم  أَْسؤَلُُكْم َعلَ
فطنتم إلى حمٌمة األمر لكان من الواجب أن ٌكون لنا أجر على ما نمدمه لكم من منفعة، لكنَّا ال 
نرٌد منكم أنتم أجراً، إنما سنؤخذ أجرنا من رّبِ العالمٌن؛ ألن المنفعة التً نمدمها لكم ال ٌستطٌع 
مها، وإنما المادر على تمٌٌمها هو واضع المنهج سبحانه وُمنِزله على رسله. وها هو  بشر أن ٌمّوِ

                                                           

 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 . ]بتصرؾ : تمدٌم وتاخٌر لٌستمٌم المعنى[ٕٓ٘-5ٔ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .2ٖٗفسٌر المٌسر:الت (ٖ)
 .12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .11ٖ-12ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٓ1ٕ/5(:ص11ٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .11ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .11ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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ٌِْه َوسَ  ُ َعلَ ٌِْه المرآن الكرٌم ٌؤتً على لسان رسول هللا دمحم َصلَّى َّللاَّ لَّم َ، وٌمول: }لُل الَّ أَْسؤَلُُكْم َعلَ
 .(ٔ)["ٖٕأَْجراً إِالَّ المودة فًِ المربى{ ]الشورى: 

 
 المرآن

( َوتََذُروَن َما َخلََك لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَْل أَْنتُْم لَْوٌم ٘ٙٔ}أَتَؤْتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلعَالَِمٌَن )
 [ ٙٙٔ-٘ٙٔلشعراء: ({ ]اَٙٙٔعاُدوَن )
 التفسٌر:

أتنكحون الذكور ِمن بنً آدم، وتتركون ما خلك هللا الستمتاعكم وتناسلكم ِمن أزواجكم؟ بل أنتم 
 متجاوزون ما أباحه هللا لكم من الحبلل إلى الحرام. -بهذه المعصٌة-لوم 

، أي:" أتنكحون الذكور ِمن [ٙٙٔلوله تعالى:}أَتَؤْتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء:  
 .(ٕ)بنً آدم"
 .(ٖ)لال الطبري:ٌعنً به:" أتنكحون الذكران من بنً آدم فً أدبارهم" 
 .(ٗ)ما جعل لكم ربكم من فروج نسابكم، وهذا على االستفهام، أي: لد فعلتم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)فعلتم"
وهذا اإلستفهام للتوبٌخ واإلنكار، ولم ٌمل: "أتؤتون الذكران منكم"، بل  لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(٘)ال ٌتحاشون من أحد" -والعٌاذ باهلل  -لال: }من العالمٌن{؛ إشارة إلى أنهم 
نهاهم عن معصٌة هللا ، وارتكاب ما كانوا لد ابتدعوه فً العالم ، مما لم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)من إتٌان الذْكران دون اإلناث"ٌسبمهم الخبلبك إلى فعله ، 
 .(2)كانوا ٌنكحونهم فً أدبارهم وكانوا ٌفعلون ذلن بالؽرباء" لال المرطبً:" 
أتؤتون من بٌن من عداكم من العالمٌن الذكران ال ٌشارككم فٌه  لال البٌضاوي:ٌمول:" 

ن لد أعوزنكم، ؼٌركم، أو أتؤتون الذكران من أوالد آدم مع كثرتهم وؼلبة اإلناث فٌهم كؤنه
 .(1)فالمراد ب العالمٌن على األول كل من ٌنكح وعلى الثانً الناس"

 -أراد بالعالمٌن: الناس، أى: أتؤتون من بٌن أوالد آدم علٌه السبلم لال الزمخشري:" 
ذكر انهم، كؤن اإلناث  -على فرط كثرتهم وتفاوت أجناسهم وؼلبة إناثهم على ذكورهم فً الكثرة

الذكران، ٌعنى أنكم ٌا لوم لوط  -من بٌن من عداكم من العالمٌن -و أتؤتون أنتملد أعوزتكم، أ
 .(5)على هذا المول: كل ما ٌنكح من الحٌوان"« العالمون»وحدكم مختصون بهذه الفاحشة. و

كان أهل سدوم الذٌن فٌهم لوط لوم سوء لد استؽنوا، عن النساء  لال وهب بن منبه:" 
 .(ٓٔ)بالرجال"
[، أي:" وتتركون ٙٙٔتعالى:}َوتَذَُروَن َما َخلََك لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم{ ]الشعراء: لوله  

 .(ٔٔ)ما خلك هللا الستمتاعكم وتناسلكم ِمن أزواجكم؟"
لال الطبري:" ٌمول: وتدعون الذي خلك لكم ربكم من أزواجكم من فروجهّن، فؤحله  
 .(ٕٔ)لكم"

                                                           

 .ٙٓٔٙ-٘ٓٔٙ/ٓٔتفسٌر الشعراوي: (ٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .11ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .5ٕ٘الشعراء:-تفسٌر العثٌمٌن (٘)
 .2٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٗٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .5ٕٖ/ٖالكشاؾ: (5)
 .1ٓ1ٕ/5(:ص11٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .11ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لنساء، فإن هللا خلمها للنكاح"ٌعنً: فروج ا لال المرطبً:" 
 .(ٕ)تركتم ألبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء" لال مجاهد:" 
 .(ٖ)}ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم{، ٌعنً: المبل" عن مجاهد:" 
}من أزواجكم{، ٌصلح أن ٌكون تبٌٌنا لما خلك، وأن ٌكون للتبعٌض،  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)وٌراد بما خلك: العضو المباح منهن"
، لال (٘)«َوتََذُروَن ما أْصلََح لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أْزَواِجُكمْ » وفً لراءة ابن مسعود: 

 .(ٙ)الزمخشري:"وكؤنهم كانوا ٌفعلون مثل ذلن بنسابهم"
 -بهذه المعصٌة-[، أي:" بل أنتم لوم ٙٙٔتعالى:}بَْل أَْنتُْم لَْوٌم َعاُدوَن{ ]الشعراء: لوله  

 .(2)متجاوزون ما أباحه هللا لكم من الحبلل إلى الحرام"
  .(1)أي: متجاوزون لحدود هللا" لال المرطبً:" 
الفروج لال الطبري:" ٌمول: بل أنتم لوم تتجاوزون ما أباح لكم ربكم، وأحله لكم من  

 .(5)إلى ما حّرم علٌكم منها"
متجاوزون عن حد الشهوة حٌث زادوا على سابر الناس بل  لال البٌضاوي:أي:" 

الحٌوانات، أو مفرطون فً المعاصً وهذا من جملة ذان، أو أحماء بؤن توصفوا بالعدوان 
 .(ٓٔ)الرتكابكم هذه الجرٌمة"

اوز فٌه الحد، ومعناه: أترتكبون هذه العادي: المتعدى فً ظلمه، المتج لال الزمخشري:" 
المعصٌة على عظمها، بل أنتم لوم عادون فً جمٌع المعاصً، فهذا من جملة ذان، أو بل أنتم 

 .(ٔٔ)لوم أحماء بؤن توصفوا بالعدوان، حٌث ارتكبتم مثل هذه العظٌمة"
 .(ٕٔ)عن ابن ُجَرٌج: "}بَْل أَْنتُْم لَْوٌم َعاُدوَن{، لال: لوم معتدون" 
 .(ٖٔ)"}عادون{: ظالمون ؼاٌة الظلم الزجاج:" لال
 [:ٙٙٔ-ٓٙٔفوابد اآلٌات:]

 جواز إطبلق أخوة الوطن دون الدٌن والنسب. -ٔ
 األمانة من مستلزمات الرسالة، إذ كل رسول ٌمول }إنً لكم رسول أمٌن{ . -ٕ
 ٌِْه َوَسلََّم.سبٌل نجاة الفرد والجماعة فً تموى هللا تعالى وطاعة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ  -ٖ
 وجوب إنكار المنكر وتمبٌحه على فاعله لعله ٌرعوي. -ٗ
 أكبر فاحشة ولعت فً األرض هً فاحشة اللواط. والعٌاذ باهلل تعالى.-٘
 
 

 المرآن
 [ 7ٙٔ({ ]الشعراء: 7ٙٔ}لَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه ٌَالُوُط لَتَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْخَرِجٌَن )

 التفسٌر:

                                                           

 .ٕٖٔ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .11ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٓ1ٕ/5(:ص112٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .11ٖ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٔ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .11ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .11ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .55/ٗمعانً المرآن: (ٖٔ)
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لال لوم لوط: لبن لم تترن ٌا لوط نَْهٌَنا عن إتٌان الذكور وتمبٌح فعله، لتكونن من المطرودٌن 
 من ببلدنا. 
[، أي:" لال لوم لوط: لبن لم تترن 2ٙٔلوله تعالى:}لَالُوا لَبِْن لَْم تَْنتَِه ٌَالُوُط{ ]الشعراء:  

ٌا لوط نَْهٌَنا عن إتٌان الذكور وتمبٌح فعله"
(ٔ). 

 .(ٕ)طبري: أي:" عن نهٌنا عن إتٌان الذكران"لال ال 
لما نهاهم نبً هللا عن إتٌانهم الفواحش ، وؼشٌانهم الذكور ، وأرشدهم  لال ابن كثٌر:" 

ما كان جواب لومه له إال لالوا : } لَبِْن لَْم تَْنتَِه ٌَا لُوُط {  -إلى إتٌان نسابهم البلتً خلمهن هللا لهم 
 .(ٖ)ٌعنوَن : عما جبتنا به"

[، أي:" لتكونن من المطرودٌن من 2ٙٔلوله تعالى:}لَتَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْخَرِجٌَن{ ]الشعراء:  
 .(ٗ)ببلدنا"
 .(٘)لال مماتل:ٌعنً: " من المرٌة" 
 .(ٙ)أي: نمتلن، فنخرجن منها لتٌبل" لال ٌحٌى:" 
 .(2)لال الطبري: أي:" من بٌن أظهرنا وبلدنا" 
من بٌن أظهرنا ، كما لال تعالى : } َوَما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إاِل  أي : ننفٌن لال ابن كثٌر:" 

 .(1)["1ٕأَْن لَالُوا أَْخِرُجوُهْم ِمْن لَْرٌَتُِكْم إِنَُّهْم أُنَاٌس ٌَتََطهَُّروَن { ]األعراؾ : 
 

 المرآن
 [ 7ٙٔ({ ]الشعراء: 8ٙٔ}لَاَل إِنًِّ ِلعََمِلُكْم ِمَن اْلمَاِلٌَن )

 التفسٌر:
 لوط لهم: إنً ِلعملكم الذي تعملونه من إتٌان الذكور، لَمن المبؽضٌن له بؽًضا شدًٌدا. لال

 .(5)لال مماتل:" }إنً لعملكم{، ٌعنً: إتٌان الرجال، }من المالٌن{، ٌعنً: المالتٌن" 
 .(ٓٔ)من المبؽضٌن" لال ٌحٌى:" 
لذكران فً أدبارهم لال الطبري: " ٌمول لهم لوط: إنً لعملكم الذي تعملونه من إتٌان ا 

 .(ٔٔ)من المالٌن، ٌعنً من المبؽضٌن، المنكرٌن فعله"
فلما رأى أنَّهم ال ٌرتدعون عما هم فٌه وأنهم مستمرون على ضبللتهم ،  لال ابن كثٌر:" 

 تبرأ منهم فمال : } لَاَل إِنًِّ ِلعََمِلُكْم ِمَن اْلمَاِلٌَن{، أي : الُمبؽضٌن ، ال أحبه وال أرضى به ؛ فؤنا
 .(ٕٔ)بريء منكم "
  .(ٖٔ)المالً: المبؽض" لال ابن فورن:" 
 .(ٗٔ)أي: من المبؽضٌن. ٌمال: للٌت الرجل، أي أبؽضته" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)المالً: التارن للشًء الكاره له ؼاٌة الكراهة" لال الزجاج:" 

                                                           

 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15ٖ-11ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٔتفسٌر ابن فورن: (ٖٔ)
 .ٕٖٓؼرٌب المرآن: (ٗٔ)



ٕٗٔ 
 

 
 المرآن

ا ٌَْعَملُوَن ) نًِ َوأَْهِلً ِممَّ  [ 7ٙٔ({ ]الشعراء: 9ٙٔ}َرّبِ نَّجِ
 التفسٌر:

ثم دعا لوط ربه حٌنما ٌبس من استجابتهم له لاببل رّبِ أنمذنً وأنمذ أهلً مما ٌعمله لومً ِمن 
 هذه المعصٌة المبٌحة، وِمن عموبتن التً ستصٌبهم.

ا ٌَْعَملُوَن {" لال ابن كثٌر:"  نًِ َوأَْهِلً ِممَّ ثم دعا هللا علٌهم لال : } َرّبِ نَّجِ
(ٕ). 

لال الطبري: " ٌمول تعالى ذكره: فاستؽاث لوط حٌن توعده لومه باإلخراج من بلدهم  
نًِ َوأَْهِلً{ من عموبتن إٌاهم على  إن هو لم ٌنته عن نهٌهم عن ركوب الفاحشة، فمال: }َرّبِ نَّجِ

 .(ٖ)ن من إتٌان الذكران"ما ٌعملو
 .(ٗ)لال مماتل:" }مما ٌعملون{، من الخبابث" 
 

 المرآن
ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعٌَن )  [ 7ٔٔ-7ٓٔ({ ]الشعراء: 7ٔٔ( إِالَّ َعُجوًزا فًِ اْلغَابِِرٌَن )7ٓٔ}فَنَجَّ

 التفسٌر:
وهً امرأته، لم تشاركهم فنجٌناه وأهل بٌته والمستجٌبٌن لدعوته أجمعٌن إال عجوًزا من أهله، 

 فً اإلٌمان، فكانت من البالٌن فً العذاب والهبلن.
لال مماتل:" ثم استثنى فمال: }إال عجوزا فً الؽابرٌن{، ٌعنً: البالٌن فً العذاب ٌعنً  
 .(٘)امرأته"
فً « الؽابر»جاء فً التفسٌر: فً البالٌن فً العذاب، و {: "الؽابرٌنلال الزجاج: } 
 .(ٙ)ً"اللؽة: البال
ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ{ من عموبتنا التً عالبنا بها لوم لوط }أَْجَمِعٌَن إاِل   لال الطبري: ٌمول:" }فَنَجَّ

َعُجوًزا فًِ اْلؽَابِِرٌَن{، ٌعنً: فً البالٌن، لطول مرور السنٌن علٌها، فصارت هرمة، فإنها 
د لٌل: إنما لٌل من الؽابرٌن أهلكت من بٌن أهل لوط، ألنها كانت تدّل لومها على األضٌاؾ. ول

ألنها لم تهلن مع لومها فً لرٌتهم، وأنها إنما أصابها الحجر بعد ما خرجت عن لرٌتهم مع لوط 
وابنتٌه، فكانت من الؽابرٌن بعد لومها، ثم أهلكها هللا بما أمطر على بماٌا لوم لوط من 

 .(2)الحجارة"
ه معهم، وكانت منافمة، تظهر للوط }ثم دمرنا اآلخرٌن{ لوم لوط وامرأت لال ٌحٌى:" 

 .(1)اإلٌمان وهً على الشرن"
}إِال َعُجوًزا فًِ اْلؽَابِِرٌَن { ، وهً امرأته ، وكانت عجوز سوء بمٌت  لال ابن كثٌر:" 

فهلكت مع َمْن بمً من لومها ، وذلن كما أخبر هللا تعالى عنهم فً "سورة األعراؾ" و"هود" ، 
وكذا فً "الِحْجر" حٌن أمره هللا أن ٌسري بؤهله إال امرأته ، وأنهم ال ٌلتفتون إذا سمعوا الصٌحة 

زل على لومه ، فصبروا ألمر هللا واستمروا ، وأنزل هللا على أولبن العذاب الذي عّم حٌن تن
 .(5)جمٌعهم"

                                                                                                                                                                      

 .55/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .22ٕ/ٖن:تفسٌر مماتل بن سلٌما (٘)
 .55/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)



ٕٕٗ 
 

 .(ٔ)أهله: أمته المإمنون" لال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)ولٌل: أهله أمته المإمنون به. ولٌل بناته" لال ابن فورن:" 
 

 المرآن
ْرنَا اآْلَخِرٌَن ) ٌِْهمْ 7ٕٔ}ثُمَّ َدمَّ ({ ]الشعراء: 7َٖٔمَطًرا فََساَء َمَطُر اْلُمْنذَِرٌَن ) ( َوأَْمَطْرنَا َعلَ

ٔ7ٕ-ٔ7ٖ ] 
 التفسٌر:

ثم أهلكنا َمن عداهم من الكفرة أشدَّ إهبلن، وأنزلنا علٌهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم، 
 فمَبَُح مطُر من أنذرهم رسلهم ولم ٌستجٌبوا لهم؛ فمد أُنزل بهم أشدُّ أنواع الهبلن والتدمٌر.

ْرنَا اآْلَخِرٌَن{ ]الشعراء:   [، أي:" ثم أهلكنا َمن عداهم من الكفرة 2ٖٔلوله تعالى:}ثُمَّ َدمَّ
 .(ٖ)أشدَّ إهبلن"
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً: أهلكنا اآلخرٌن بالخسؾ والحصب" 
 .(٘)لال الطبري: ٌمول:" ثم أهلكنا اآلخرٌن من لوم لوط بالتدمٌر" 
 .(ٙ)ن بؤهول األمور"التدمٌر: اإلهبل لال ابن فورن:" 
ٌِْهْم َمَطًرا{ ]الشعراء:   [، أي:" وأنزلنا علٌهم حجارة من 2ٖٔلوله تعالى:}َوأَْمَطْرنَا َعلَ

 .(2)السماء كالمطر أهلكتهم"
 .(1)لال الطبري: " وذلن إرسال هللا علٌهم حجارة من سجٌل من السماء" 
 .(5)أمطر علٌهم حجارة من سجٌل منضود" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" فمَبَُح مطُر من أنذرهم رسلهم 2ٖٔلوله تعالى:}فََساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرٌَن{ ]الشعراء:  

 .(ٓٔ)ولم ٌستجٌبوا لهم؛ فمد أُنزل بهم أشدُّ أنواع الهبلن والتدمٌر"
 .(ٔٔ)لال الطبري: " ٌمول: فببس ذلن المطر مطر الموم الذٌن أنذرهم نبٌهم فكذّبوه" 
فببس }مطر المنذرٌن{، ٌعنً: الذٌن أنذروا بالعذاب. خسؾ هللا  لال مماتل:" ٌعنً: 

 .(ٕٔ)بمرى لوم لوط وأرسل الحجارة على من كان خارجا من المرٌة"
أي: فببس مطر المنذرٌن أنذرهم لوط فلم ٌمبلوا. أصاب لرٌتهم الخسؾ،  لال ٌحٌى:" 

لعجوز حجر وأصابت الحجارة من كان خارجا من المرٌة وأهل السفر منهم، وأصاب ا
  .(ٖٔ)فمتلها"
 

 المرآن
 [ 7ٗٔ({ ]الشعراء: 7ٗٔ}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:

                                                           

 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٔتفسٌر ابن فورن: (ٕ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٙ/ٔتفسٌر ابن فورن: (ٙ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)



ٕٖٗ 
 

إن فً ذلن العماب الذي نزل بموم لوط لَعبرة وموعظة، ٌتعظ بها المكذبون. وما كان أكثرهم 
 مإمنٌن.
[، أي:" إن فً ذلن العماب الذي نزل بموم 2ٗٔ]الشعراء:  لوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{ 

 .(ٔ)لوط لَعبرة وموعظة، ٌتعظ بها المكذبون"
  .(ٕ)لال مماتل:" إن فً هبلكهم بالخسؾ والحصب لعبرة لهذه األمة" 
لال الطبري: " إن فً إهبلكنا لوم لوط الهبلن الذي وصفنا بتكذٌبهم رسولنا، لعبرة  

، ٌتعظون بها فً تكذٌبهم إٌان، وردهم علٌن ما جبتهم به من عند ربن وموعظة لمومن ٌا دمحم
 .(ٖ)من الحك"
[، أي:" وما كان أكثر من أهلكنا 2ٗٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:  

 .(ٗ)بالذٌن ٌإمنون فى سابك علمنا"
 .(٘)لال الطبري:أي: " فً سابك علم هللا" 
  .(ٙ)" لو كان أكثرهم مإمنٌن لم ٌعذبوا فً الدنٌا"لال مماتل: 
   .(2)عن سعٌد بن جبٌر، "}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{، :ٌعنى: مصدلٌن" 
 

 المرآن
ِحٌُم )  [ 7٘ٔ({ ]الشعراء: 7٘ٔ}َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 التفسٌر:
 المكذبٌن، الرحٌم بعباده المإمنٌن.وإن ربن لهو العزٌز الؽالب الذي ٌمهر 

  .(1)لال مماتل:" }العزٌز{ فً نممته. }الرحٌم{ بالمإمنٌن" 
 .(5)عن دمحم بن إسحاق: "}العزٌز{، لال: العزٌز فً نصرته ممن كفر به إذا شاء" 
 .(ٓٔ)عن سعٌد، لوله: "}الرحٌم{، ٌعنً: رحٌما بهم بعد التوبة" 
، فهو ما أهلن ممن «العزٌز الرحٌم»الشعراء من لوله لال ابن جرٌج: "كل شًء فً  

مضى من األمم، ٌمول: عزٌز، حٌن انتمم من أعدابه، رحٌم بالمإمنٌن، حٌن أنجاهم مما أهلن به 
 .(ٔٔ)أعداءه"

 [:2٘ٔ-2ٙٔفوابد اآلٌات:]
 التهدٌد بالنفً سنة بشرٌة لدٌمة. -ٔ
 وجوب بؽض الشر والفساد فً أي صورة من صورهما. -ٕ
 استجابة دعوة المظلوم السٌما إن كان من الصالحٌن. -ٖ
 تولع العذاب إذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد. -ٗ
 اآلٌات مهما كانت عظٌمة ال تستلزم اإلٌمان والطاعة. -٘
 من لم ٌسبك له اإلٌمان ال ٌإمن ولو جلب علٌه كل آٌة. -ٙ
 مظاهر لدرة هللا وعلمه ورحمته. -2
 

                                                           

 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٕ-22ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5/11ٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .15ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .21ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٔٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .21ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٖٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕ٘ٔ/1(:صٗٗ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)



ٕٗٗ 
 

 المرآن
ٌَْكِة اْلُمْرَسِلٌَن ) َّمُوَن )7ٙٔ}َكذََّب أَْصَحاُب اْْلَ ٌٌْب أاََل تَت ( إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل 77ٔ( إِْذ لَاَل لَُهْم ُشعَ

َ َوأَِطٌعُوِن )78ٔأَِمٌٌن ) ٌِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َرّبِ 79ٔ( فَاتَّمُوا َّللاَّ ( َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلَ
 [ 8ٓٔ-7ٙٔ({ ]الشعراء: 8ِٓٔمٌَن )اْلعَالَ 

 التفسٌر:
بٌن لجمٌع  كذَّب أصحاب األرض ذات الشجر الملتؾ رسولهم شعٌبًا فً رسالته، فكانوا بهذا مكذِّ
الرساالت. إذ لال لهم شعٌب: أال تخشون عماب هللا على شرككم ومعاصٌكم؟ إنً مرَسل إلٌكم 

ًَّ من الرسالة، فخافوا عماب هللا، واتبعوا ما ِمَن هللا لهداٌتكم، حفٌظ على ما أوحى هللا ب ه إل
دعوتكم إلٌه ِمن هداٌة هللا؛ لترشدوا، وما أطلب منكم على دعابً لكم إلى اإلٌمان باهلل أيَّ جزاء، 

 ما جزابً إال على رب العالمٌن. 
ٌَْكِة اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الشعراء:   َ ب أصحاب [، أي:" كذَّ 2ٙٔلوله تعالى:}َكذََّب أَْصَحاُب اأْل

بٌن لجمٌع الرساالت" األرض ذات الشجر الملتؾ رسولهم شعٌبًا فً رسالته، فكانوا بهذا مكذِّ
(ٔ). 

 .(ٔ)الرساالت"
لال السعدي:" أصحاب األٌكة: أي: البساتٌن الملتفة أشجارها، وهم أصحاب مدٌن،  

 .(ٕ)فكذبوا نبٌهم شعٌبا، الذي جاء بما جاء به المرسلون"
لملتّؾ، وهً واحدة األٌن، وكل شجر ملتّؾ فهو عند لال الطبري:" األٌكة: الشجر ا 

 :(ٖ)العرب أٌكة؛ ومنه لول نابؽة بنً ذبٌان
ٌَْكٍة ... بََرًدا أُِسّؾ ِلثاتُهُ باإلثِْمِد  ًْ َحَماَمِة أ  تَْجلُو بِمادَمتَ

 .(ٗ)وأصحاب األٌكة: هم أهل مدٌن فٌما ذُكر"
 .(٘)لال الزجاج:" األٌكة الشجر الملتؾ" 
أصحاب األٌكة : هم أهل مدٌن على الصحٌح. وكان نبً هللا شعٌب من  كثٌر:"لال ابن  

أنفسهم ، وإنما لم ٌمل هنا أخوهم شعٌب ؛ ألنهم نسبوا إلى عبادة األٌكة ، وهً شجرة. ولٌل : 
 .(ٙ)شجر ملتؾ كالؽٌَضة ، كانوا ٌعبدونها"

ٌَْكِة اْلُمْرَسلِ    .(2)ٌَن{، ٌمول: أصحاب الؽٌضة"عن ابن عباس، لوله: "}َكذََّب أَْصَحاُب األ
ٌَْكِة اْلُمْرَسِلٌَن{، لال: أهل مدٌن، واألٌكة:   عن ابن عباس، لوله: "}َكذََّب أَْصَحاُب األ

 .(1)الملتؾ من الشجر"
 .(5)األٌكة: مجمع الشجر" لال ابن عباس:" 
األٌكة: الشجر، بعث هللا شعٌبا إلى لومه من أهل مدٌن، وإلى أهل  لال ابن زٌد:" 

 .(ٓٔ)البادٌة، لال: وهم أصحاب لٌكة، ولٌكة واألٌكة: واحد"
 .(ٔٔ)هم لوم شعٌب" لال الضحان:" 

                                                           

 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
( 1٘ٔالبٌت للنابؽة الذبٌانً زٌاد بن معاوٌة )مختار الشعر الجاهلً بشرح مصطفى السما طبعة الحلبً ص (ٖ)

جناح الطابر. وٌكون شدٌد السواد. شبه سواد ( لال شارحه: تجلو: تكشؾ. والموادم: الرٌش الممدم فً 1٘ٔ
شفتٌها بالموادم؛ وشبه بٌاض ثؽرها ببٌاض البرد. واللثاث: مؽارز األسنان، ومن عاداتهم أن ٌذروا علٌها اإلثمد، 

 .لٌبٌن بٌاض األسنان
 .5ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٓ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٔٓ/5(:ص15ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٔ)أصحاب األٌكة أصحاب شجر وهم لوم شعٌب" لال لتادة:" 
رهم هذا الروم، وكان ذكر لنا أنهم كانوا أهل ؼٌضة، وكان عامة شج لال لتادة:" 

رسولهم فٌما بلؽنا شعٌب أرسل إلٌهم وإلى أهل مدٌن، أرسل إلى أمتٌن من الناس وعذبتا بعذابٌن 
 .(ٕ)شتى، أما أهل مدٌن: فؤخذتهم الصٌحة، وأما أصحاب األٌكة فكانوا أهل شجر متكاوس"

المرآن دمحم بن إسحاق: "كان من لصة شعٌب وخبره وخبر لومه ما ذكر هللا فً لال  
 .(ٖ)وكانوا أهل بخس الناس فً مكاٌٌلهم وموازٌنهم، مع كفرهم باهلل وتكذٌبهم نبٌهم"

، وكذلن ٌمرأ أبو عمرو وأكثر «األٌكة:»على إثبات األلؾ والبلم فً  -أكثر المراء و 
على أصحاب، لال لٌكة  -المراء، ولرأ أهل المدٌنة أصحاب لٌكة مفتوحة البلم، فإذا ولؾ 

 .(ٗ)المرسلٌن
َّمُوَن{ ]الشعراء:   ٌٌْب أاََل تَت [، أي:" إذ لال لهم شعٌب: أال 22ٔلوله تعالى:}إِْذ لَاَل لَُهْم ُشعَ

 .(٘)تخشون عماب هللا على شرككم ومعاصٌكم؟"
 .(ٙ)لال الطبري:ٌمول:" لال لهم شعٌب: أال تتمون عماب هللا على معصٌتكم ربكم؟" 
َّمُوَن{ هللا   تعالى، فتتركون ما ٌسخطه وٌؽضبه، من الكفر لال السعدي:أي:" }أاَل تَت

 .(2)والمعاصً"
عن الربٌع، لال: "إن شعٌبا أخا مدٌن أرسل أٌضا إلى أصحاب األٌكة وهم كانوا لوم  

من أهل عمور ٌتبعون الرعاء والكؤل فً زمانه، فإذا ٌبس الؽور رجعوا إلى الؽٌضة التً كانوا 
 .(1)إن شعٌبا أنذرهم فكذبوه"ٌتمٌضون وهً أجمة فٌها عٌن سابحة، و

ٌٌْب { «إذ لال لهم أخوهم شعٌب»لم ٌمل :  لال ابن كثٌر:"  ، وإنما لال : } إِْذ لَاَل لَُهْم ُشعَ
، فمطع نسبة األخوة بٌنهم ؛ للمعنى الذي نسبوا إلٌه ، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس َمْن لم 

هل مدٌن ، فزعم أن شعٌبًا علٌه السبلم ، بعثه ٌتفطن لهذه النكتة ، فظن أن أصحاب األٌكة ؼٌر أ
 .(5)هللا إلى أمتٌن ، ومنهم َمْن لال : ثبلث أمم"

عن َخِصٌؾ ، عن ِعْكِرمة لاال:" ما بعث هللا نبًٌا مرتٌن إال شعٌبًا ، مرة إلى مدٌن 
 .(ٓٔ)فؤخذهم هللا بالصٌحة ، ومرة إلى أصحاب األٌكة فؤخذهم هللا بعذاب ٌوم الظُّلَِّة"

ّسِ {.]ق :  [ لوم شعٌب ، ولوله : } ٕٔوعن لتادة فً لوله تعالى : "} َوأَْصَحاَب الرَّ
ٌَْكِة {. ]ق :   .(ٔٔ)[ لوم شعٌب"َٗٔوأَْصَحاُب األ

ٌْبر : أصحاب األٌكة ومدٌن هما واحد" لال إسحاق بن بشر : "ولال ؼٌر ُجَو
(ٕٔ). 

 : "إن لوم مدٌن وأصحاب األٌكة وروي عن عبد هللا بن عمرو لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖٔ)أمتان ، بعث  هللا إلٌهما شعٌبًا النبً ، علٌه السبلم"

                                                           

 .1ٕٔٔ/5(:ص5ٓٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٔٔ/5(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٔٓ/5(:ص152٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .52/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٗ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .1ٕٔٔ/5(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5٘ٔ-1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
وهذا  . لال ابن كثٌر:"5٘ٔ/ٙ(، وتفسٌر ابن كثٌر:5ٖٓ/ٓٔانظر : مختصر تارٌخ دمشك البن منظور )(ٖٔ)

 ؼرٌب ، وفً رفعه نظر ، واألشبه أن ٌكون مولوفا".
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والصحٌح أنهم أمة واحدة ، وصفوا فً كل ممام بشًء ؛ ولهذا وعظ  لال ابن كثٌر:"
هإالء وأمرهم بوفاء المكٌال والمٌزان ، كما فً لصة مدٌن سواء بسواء، فدل ذلن على أنهم 

 .(ٔ)ة واحدة"أم
[، أي:" إنً مرَسل إلٌكم ِمَن هللا 21ٔلوله تعالى:}إِنًِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن{ ]الشعراء:  

ًَّ من الرسالة" لهداٌتكم، حفٌظ على ما أوحى هللا به إل
(ٕ). 

 .(ٖ)لال الطبري:أي:" }أَِمٌٌن{ على وحٌه" 
 .(ٗ)لال السعدي:" ٌترتب على ذلن، أن تتموا هللا وتطٌعون" 
َ َوأَِطٌعُوِن{ ]الشعراء:   [، أي:" فخافوا عماب هللا، واتبعوا ما 25ٔلوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(٘)دعوتكم إلٌه ِمن هداٌة هللا؛ لترشدوا"
 .(ٙ)لال الطبري:ٌمول:" }فاتموا{ عماب }هللا{ على خبلفكم أمره، }وأطٌعون{ ترشدوا" 
[، أي:" وما أطلب منكم على 1ِٓٔه ِمْن أَْجٍر{ ]الشعراء: لوله تعالى:}َوَما أَْسؤَلُُكْم َعلٌَْ  

دعابً لكم إلى اإلٌمان باهلل أيَّ جزاء"
(2). 

 .(1)لال الطبري:" ٌمول: }َوَما أَْسؤَلُُكْم{ على نصحً لكم من جزاء وثواب" 
جزابً إال [، أي:" ما 1ٓٔلوله تعالى:}إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء:  

 .(5)على رب العالمٌن"
لال الطبري: ٌمول: "}ما جزابً وثوابً على ذلن }إاِل َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌن{" 

(ٔٓ). 
 

 المرآن
ٌَْل َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسِرٌَن ) ( َواَل 8ٕٔ( َوِزنُوا بِاْلِمْسَطاِس اْلُمْستَِمٌِم )8ٔٔ}أَْوفُوا اْلَك

 [ 8ٖٔ-8ٔٔ({ ]الشعراء: 8ٖٔتَْبَخُسوا النَّاَس أَْشٌَاَءُهْم َواَل تَْعثَْوا فًِ اْْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن )
 التفسٌر:

وا الكٌل للناس وافًٌا لهم، وال تكونوا -ون الكٌل والمٌزانولد كانوا ٌُْنِمص-لال لهم شعٌب  : أتمُّ
ممن ٌُْنِمصون الناس حمولهم، َوِزنوا بالمٌزان العدل المستمٌم، وال تنمصوا الناس شٌبًا ِمن 
حمولهم فً كٌل أو وزن أو ؼٌر ذلن، وال تكثروا فً األرض الفساد، بالشرن والمتل والنهب 

 معاصً.وتخوٌؾ الناس وارتكاب ال
ٌَْل{ ]الشعراء:   ولد كانوا ٌُْنِمصون -[، أي:" لال لهم شعٌب 1ٖٔلوله تعالى:}أَْوفُوا اْلَك

وا الكٌل للناس وافًٌا لهم"-الكٌل والمٌزان : أتمُّ
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)لال الطبري: " ٌمول: أوفوا الناس حمولهم من الكٌل" 
 .(ٖٔ)وٌنهاهم عن التطفٌؾ فٌهما"ٌؤمرهم تعالى بإٌفاء المكٌال والمٌزان،  لال ابن كثٌر:" 
ٌبخسون المكاٌٌل والموازٌن، فلذلن لال لهم:  -مع شركهم  -لال السعدي:" وكانوا  

ٌَْل{ أي: أتموه وأكملوه" }أَْوفُوا اْلَك
(ٔ). 

                                                           

 .5٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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لال سعٌد بن المسٌب:" إذا كنت بؤرض ٌوفون المكٌال والمٌزان فبل تعجل بالخروج  
 .(ٕ)المكٌال والمٌزان فعجل بالخروج منها"منها، وإذا كنت بؤرض ال ٌوفون 

[، أي:" وال تكونوا ممن 1ٖٔلوله تعالى:}َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسِرٌَن{ ]الشعراء:  
 .(ٖ)ٌُْنِمصون الناس حمولهم"

 .(ٗ)لال الطبري: " ٌمول: وال تكونوا ممن نمصهم حمولهم" 
الكٌل لهم ، وال تخسروا الكٌل فتعطوه أي : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)تاًما وافًٌا ، ولكن خذوا كما تعطون ، وأعطوا كما تؤخذون" -إذا كان لكم  -نالصا ، وتؤخذوه 
لال السعدي:" }اْلُمْخِسِرٌَن{: الذٌن ٌنمصون الناس أموالهم وٌسلبونها ببخس المكٌال  
 .(ٙ)والمٌزان"
من شعٌرة إلى شعٌرة كانوا ٌؤخذون بالرزٌنة لال خلؾ بن حوشب: "هلن لوم شعٌب  

 .(2)وٌعطون بالخفٌفة"
[، أي:" َوِزنوا بالمٌزان العدل 1ٖٔلوله تعالى:}َوِزنُوا بِاْلِمْسَطاِس اْلُمْستَِمٌِم{ ]الشعراء:   

 .(1)المستمٌم"
لال الطبري:ٌمول: " وزنوا بالمٌزان }اْلُمْستِمٌِم{ الذي ال بخس فٌه على من وزنتم  
 .(5)له"

 .(ٓٔ)لال السعدي:" أي: بالمٌزان العادل، الذي ال ٌمٌل" 
 [، وجوه من التفسٌر:1ٖٔوفً لوله تعالى:}َوِزنُوا بِاْلِمْسَطاِس اْلُمْستَِمٌِم{ ]الشعراء:  

أحدها : أنه المَبَّان، لاله الحسن
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)الثانً : الحدٌد ، رواه ابن المبارن عن الحسن
 .(ٖٔ)ر ، لاله الضحانالثالث : أنه المعٌا

 .(٘ٔ)، واختاره ابن كثٌر(ٗٔ)الرابع : أنه المٌزان ، لاله األخفش والكلبً
 .(ٙٔ)الخامس : أنه العدل بالرومٌة. لاله مجاهد

 .(2ٔ)المسطاس: العدل" ولال لتادة:" 
الناس شٌبًا [، أي:" وال تنمصوا 1ٖٔلوله تعالى:}َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشٌَاَءُهْم{ ]الشعراء:  

 .(1ٔ)ِمن حمولهم فً كٌل أو وزن أو ؼٌر ذلن"
 .(5ٔ)لال الطبري: " ٌمول: وال تنمصوا الناس حمولهم فً الكٌل والوزن" 

                                                                                                                                                                      

 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٔٔ/5(:ص5ٓٗ٘ٔبً حاتم)أخرجه ابن أ (ٕ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٕٔٔ/5(:ص5ٓ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٓ1٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٓ5٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٓٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٓٙ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٓ2٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (1ٔ)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (5ٔ)
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 .(ٔ)أي : تَْنمُصوهم أموالهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ). وروي عن لتادة والسدى ونحو ذلن(ٕ)لال ابن عباس:" ال تظلموا الناس أشٌاءهم" 
 .(ٖ)ذلن

 .(ٗ)زٌد:" ال تنمصوهم، ٌسمً له شٌبا وٌعطٌه ؼٌر ذلن"لال ابن  
[، أي:" وال تكثروا فً 1ٖٔلوله تعالى:}َواَل تَْعثَْوا فًِ اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن{ ]الشعراء:  

 .(٘)األرض الفساد، بالشرن والمتل والنهب وتخوٌؾ الناس وارتكاب المعاصً"
 .(ٙ)اد"لال الطبري: " ٌمول: وال تكثروا فً األرض الفس 
ٌعنً : لطع الطرٌك ، كما فً اآلٌة األخرى : } َوال تَْمعُُدوا بُِكّلِ ِصَراٍط  لال ابن كثٌر:" 

ِ َمْن آَمَن بِِه { ]األعراؾ :   .(2)["1ٙتُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
 .(1)لال ابن عباس:" ٌمول: ال تسعوا فً األرض" 
 .(5)فً األرض"لال لتادة: ٌمول: ال تسٌروا  
 .(ٓٔ)لال أبو مالن:" ٌمول: ال تمشوا بالمعاصً" 
 

 المرآن
ِلٌَن )  [ 8ٗٔ({ ]الشعراء: 8ٗٔ}َواتَّمُوا الَِّذي َخلَمَُكْم َواْلِجبِلَّةَ اْْلَوَّ

 التفسٌر:
 واحذروا عموبة هللا الذي خلمكم وخلك األمم المتمدمة علٌكم.

ِلٌَن{، لال الطبري: ٌمول:" }واتموا{ أٌها الموم   عماب ربكم }الَِّذي َخلَمَُكْم َوَخلََك اْلِجبِلَّةَ األوَّ
 .(ٔٔ)ٌعنً بالجبلة: الخلك األّولٌن"

لال السعدي:" أي: الخلٌمة األولٌن، فكما انفرد بخلمكم، وخلك من لبلكم من ؼٌر مشارن  
نعم، فمابلوه له فً ذلن، فؤفردوه بالعبادة والتوحٌد، وكما أنعم علٌكم باإلٌجاد واإلمداد بال

 .(ٕٔ)بشكره"
ٌخوفهم بؤس هللا الذي خلمهم وخلك آباءهم األوابل ، كما لال موسى ،  لال ابن كثٌر:" 

ِلٌَن { ]الصافات :   .(ٖٔ)["ٕٙٔعلٌه السبلم : } َربُُّكْم َوَربُّ آبَابُِكُم األوَّ
 .(ٗٔ)عن السدي، "}الذي خلمكم{: وخلك الذٌن من لبلكم" 
ِلٌَن{، ٌمول: خلك األّولٌن"عن ابن عباس: لوله:   "}َواتَّمُوا الَِّذي َخلَمَُكْم َواْلِجبِلَّةَ األوَّ

(ٔ٘). 
ِلٌَن{، لال: الخلٌمة"  عن مجاهد، لوله: "}َواْلِجبِلَّةَ األوَّ

(ٔٙ). 
ِلٌن{، لال: الخلك األّولٌن، الجبلة: الخلك"عن ابن زٌد: لوله: "  }َواْلِجبِلَّةَ األوَّ

(ٔ). 

                                                           

 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٔٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 . بدون سند.1ٕٕٔ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٔٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٕٔ/5(:ص5ٔٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٔ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 52٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٖٕٔ/5(:ص5ٔ٘٘ٔاتم)أخرجه ابن ابً ح (ٗٔ)
 .5ٕٖ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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 [:1ٗٔ-2ٙٔاآلٌات:]فوابد 
 األمر بالتموى فرٌضة كل داع إلى هللا تعالى وسنة الدعاة والهداة إذ طاعة هللا واجبة. -ٔ
 ال ٌصح لداع إلى هللا أن ٌطلب أجره ممن ٌدعوهم فإن ذلن ٌنفرهم. -ٕ
 وجوب توفٌة الكٌل والوزن وحرمة التطفٌؾ فٌهما. -ٖ
 ن األحوال.حرمة بخس الناس حمولهم ونمصها بؤي حال م -ٗ
 حرمة الفساد فً األرض بارتكاب المعاصً وؼشٌان الذنوب. -٘
 

 المرآن
ِرٌَن ) ( 8ٙٔ( َوَما أَْنَت إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا َوإِْن نَُظنَُّن لَِمَن اْلَكاِذبٌَِن )8٘ٔ}لَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ

اِدلٌَِن ) ٌْنَا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ  [ 87ٔ-8٘ٔ({ ]الشعراء: 87ٔفَؤَْسِمْط َعلَ
 التفسٌر:
ِمَن الذٌن أصابهم السحر إصابة شدٌدة، فذهب بعمولهم، وما أنت إال  -ٌا شعٌب-أنت  لالوا: إنما

واحد مثلنا فً البشرٌة، فكٌؾ تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا أنن من الكاذبٌن فٌما تدَّعٌه 
من الرسالة. فإن كنت صادلًا فً دعوى النبوة، فادع هللا أن ٌسمط علٌنا لطع عذاب من السماء 

 تستؤصلنا. 
ِرٌَن{ ]الشعراء:   ٌا -[، أي:" لالوا: إنما أنت 1٘ٔلوله تعالى:}لَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ
 .(ٕ)ِمَن الذٌن أصابهم السحر إصابة شدٌدة، فذهب بعمولهم" -شعٌب
لال الطبري:" ٌمول: لالوا: إنما أنت ٌا شعٌب معلل تعلل بالطعام والشراب، كما نعلل  
 .(ٖ)، ولست ملَكا"بهما

المسحر: الذي سحر كثٌرا حتى ؼلب على عمله ولٌل هو من السحر الربة  لال النسفً:" 
 .(ٗ)وأنه بشر"
 -ٌخبر تعالى عن جواب لومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها  لال ابن كثٌر:" 

ِرٌَن { ٌعن -تشابهت للوبهم   .(٘)ون : من المسحورٌن"حٌث لالوا : } إِنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ
[، أي:" وما أنت إال واحد مثلنا فً 12ٔلوله تعالى:}َوَما أَْنَت إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا{ ]الشعراء:  

 .(ٙ)البشرٌة، فكٌؾ تختص دوننا بالرسالة؟"
 .(2)لال الطبري: أي:" تؤكل وتشرب" 
إدخال الواو هنا لٌفٌد معنٌٌن كبلهما مناؾ للرسالة عندهم التسحٌر  لال النسفً:" 

والبشرٌة وتركها فً لصة ثمود لٌفٌد معنى واحدا وهو كونه مسحرا ثم لرر بكونه بشرا 
 .(1)مثلهم"
[، أي:" وإن أكبر ظننا أنن من 1ٙٔلوله تعالى:}َوإِْن نَُظنَُّن لَِمَن اْلَكاِذبٌَِن{ ]الشعراء:  
 .(5)فٌما تدَّعٌه من الرسالة"الكاذبٌن 
لال الطبري:" ٌمول: وما نحسبن فٌما تخبرنا وتدعونا إلٌه، إال ممن ٌكذب فٌما  
 .(ٓٔ)ٌمول"

                                                                                                                                                                      

 .5ٕٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙ٘/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٓ٘/ٕتفسٌر النسفً: (1)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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 .(ٔ)أي : تتعمد الكذب فٌما تموله ، ال أن هللا أرسلن إلٌنا " لال ابن كثٌر:" 
ٌْنَا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِْن ُكْنتَ   اِدلٌَِن{ ]الشعراء:  لوله تعالى:}فَؤَْسِمْط َعلَ [، 12ِٔمَن الصَّ

أي:" فإن كنت صادلًا فً دعوى النبوة، فادع هللا أن ٌسمط علٌنا لطع عذاب من السماء 
 . (ٕ)تستؤصلنا"
ٌْنَا   لال الطبري: ٌمول: "فإن كنت صادلا فٌما تمول بؤنن رسول هللا كما تزعم )فَؤَْسِمْط َعلَ

 .(ٖ)لطعا من السماء، وهً جمع: ِكسفة"ِكَسفًا ِمَن السََّماِء{، ٌعنً: 
أي جانبا من السماء ولطعة منه، فننظر إلٌه، كما لال:}وإن ٌروا كسفا  لال المرطبً:" 

من السماء سالطا ٌمولوا سحاب مركوم{. ولٌل: أرادوا أنزل علٌنا العذاب. وهو مبالؽة فً 
 .(ٗ)التكذٌب"
وهذا شبٌه بما لالت لرٌش فٌما أخبر هللا عنهم فً لوله تعالى : } َولَالُوا  لال ابن كثٌر:" 

 لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األْرِض ٌَْنبُوًعا { ، إلى أن لالوا : } أَْو تُْسِمَط السََّماَء َكَما َزَعْمتَ 
ِ َواْلَمبلبَِكةِ  ًَ بِاَّللَّ ٌْنَا ِكَسفًا أَْو تَؤْتِ [. ولوله : } َوإِْذ لَالُوا اللَُّهمَّ إِْن 5ٕ - 5ٓلَبٌِبل { ]اإلسراء :  َعلَ

ٌْنَا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَِو ابْتِنَا بِعََذاٍب أَِلٌٍم { ]األ [ ٕٖنفال : َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
اِدلٌَِن {"، وهكذا لال هإالء الكفرة الجهلة : } فَؤَْسِمْط  ٌْنَا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ َعلَ

(٘). 
وما كان طلبهم ذلن إال لتصمٌمهم على الجحود والتكذٌب. ولو كان  لال الزمخشري:" 

فٌهم أدنى مٌل إلى التصدٌك لما أخطروه ببالهم فضبل أن ٌطلبوه. والمعنى: إن كنت صادلا أنن 
 .(ٙ)علٌنا كسفا من السماء" نبى، فادع هللا أن ٌسمط

 .(2)عن ابن عباس، لوله: "}كسفا{، ٌمول: لَِطعا" 
 .(1)ولال الضحان:" جانبا من السماء" 
 .(5)ولال ابن زٌد:" ناحٌة من السماء، عذاب ذلن الكسؾ" 
 .(ٓٔ)ولال السدي:" عذابا من السماء" 
 

 المرآن
 [ 88ٔ({ ]الشعراء: 88ٔ}لَاَل َربًِّ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن )

 التفسٌر:
 لال لهم شعٌب: ربً أعلم بما تعملونه ِمَن الشرن والمعاصً، وبما تستوجبونه من العماب.

لال البؽوي:" أي: من نمصان الكٌل والوزن، وهو مجازٌكم بؤعمالكم، ولٌس العذاب إلً  
 .(ٔٔ)وما علً إال الدعوة"

لال الطبري: " لال شعٌب لمومه: }َربًِّ أَْعلَُم{ بؤعمالهم هو بها محٌط، ال ٌخفى علٌه  
 .(ٕٔ)منها شًء، وهو مجازٌكم بها جزاءكم"

ٌعنً: هو عالم بؤعمالكم، فإن أراد أن ٌبمٌكم، وإن أراد أن ٌهلككم  لال السمعانً:" 
 .(ٔ)أهلككم"

                                                           

 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٖ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٕٔٗ/5(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٕٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ٌمول : هللا أعلم بكم ، فإن كنتم تستحمون ذلن جازاكم به ؼٌر ظالم لكم ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)وكذلن ولع بهم كما سؤلوا ، جزاًء وفالًا"

ٌرٌد: أن هللا أعلم بؤعمالكم وبما تستوجبون علٌها من العماب، فإن  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)لٌه الحكم والمشٌبة"أراد أن ٌعالبكم بإسماط كسؾ من السماء فعل، وإن أراد عمابا آخر فإ

 .(ٗ)كان شعٌب خطٌب األنبٌاء" لال مالن:" 
 

 المرآن
 [  89ٔ({ ]الشعراء: 89ٔ}فََكذَّبُوهُ فَؤََخَذُهْم َعَذاُب ٌَْوِم الظُّلَِّة إِنَّهُ َكاَن َعَذاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم )

 التفسٌر:
وا على تكذٌبه، فؤصابهم الحر الشدٌد، وصاروا ٌبحثون عن مبلذ ٌستظلون به، فؤظلتهم  فاستَمرُّ

سحابة، وجدوا لها برًدا ونسًٌما، فلما اجتمعوا تحتها، التهبت علٌهم ناًرا فؤحرلتهم، فكان هبلكهم 
 جمٌعًا فً ٌوم شدٌد الهول.

 .(٘)[، أي:" فكذبوا شعٌباً"15ٔلوله تعالى:}فََكذَّبُوهُ{ ]الشعراء:  
 .(ٙ)لال الطبري:" ٌمول: فكذّبه لومه" 
[، أي:" فؤخذهم ذلن العذاب 15ٔعالى:}فَؤََخَذُهْم َعَذاُب ٌَْوِم الظُّلَِّة{ ]الشعراء: لوله ت 

الرهٌب عذاب ٌوم الظلة، وهً سحابة أظلتهم بعد حر شدٌد أصابهم فؤمطرت علٌهم نارا 
 .(2)فاحترلوا"
لال الطبري:" ٌعنً بالظلة: سحابة ظللتهم، فلما تتاموا تحتها التهبت علٌهم نارا،  
 .(1)حرلتهم"وأ

الظلة: سحابة أظلتهم، فاجتمعوا تحتها مستجٌرٌن بها مما نالهم من حر  لال الزجاج:" 
 .(5)ذلن الٌوم ثم أطبمت علٌهم فكان من أعظم ٌوم فً الدنٌا عذابا"

فؤخذهم هللا بنحو ما الترحوا من عذاب الظلة إن أرادوا بالسماء  لال الزمخشري:" 
السحاب، وإن أرادوا المظلة فمد خالؾ بهم عن ممترحهم. ٌروى أنه حبس عنهم الرٌح سبعا، 

فؤخذ بؤنفاسهم ال ٌنفعهم ظل وال ماء وال سرب، فاضطروا إلى أن  (ٓٔ)وسلط علٌهم الومد
ا لها بردا ونسٌما، فاجتمعوا تحتها فؤمطرت علٌهم نارا خرجوا إلى البرٌة فؤظلتهم سحابة وجدو

 .(ٔٔ)فاحترلوا"
وهذا من جنس ما سؤلوا ، من إسماط الكسؾ علٌهم ، فإن هللا ، سبحانه  لال ابن كثٌر:" 

وتعالى ، جعل عموبتهم أن أصابهم حر شدٌد جدا مدة سبعة أٌام ال ٌَُكنُّهم منه شًء ، ثم ألبلت 
فجعلوا ٌنطلمون إلٌها ٌستظلون بظلها من الحر ، فلما اجتمعوا كلهم تحتها إلٌهم سحابة أظلتهم ، 

أرسل هللا تعالى علٌهم منها شرًرا من نار ، ولهبا ووهًجا عظًٌما ، ورجفت بهم األرض 
وجاءتهم صٌحة عظٌمة أزهمت أرواحهم.. ولد ذكر هللا تعالى صفة إهبلكهم فً ثبلثة مواطن 

السٌاق ، ففً األعراؾ ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فؤصبحوا فً  ( كل موطن بصفة تناسب ذلنٕ)
ٌُْب َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعََن ِمْن لَْرٌَتِنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ   دارهم جاثمٌن ؛ وذلن ألنهم لالوا : } لَنُْخِرَجنََّن ٌَا ُشعَ
                                                                                                                                                                      

 .٘ٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕٔٗ/5(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٓٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 ٖٓٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:5ٔٗتفسٌر الجبللٌن: (2)
 .5ٖٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .51/ٗمعانً المرآن: (5)
 .الومد: شدة حر اللٌل، كما فً الصحاح(ٓٔ)
 .ٖٖٖ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
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لرجفة. وفً سورة هود [ ، فؤرجفوا بنبً هللا ومن اتبعه ، فؤخذتهم ا11فًِ ِملَّتِنَا { ]األعراؾ : 
ٌَْحةُ { ]هود :  [ ؛ وذلن ألنهم استهزإوا بنبً هللا فً لولهم : 5ٗلال : } َوأََخَذِت الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

ِشٌُد ْلَحلِ } أََصبلتَُن تَؤُْمُرَن أَْن نَتُْرَن َما ٌَْعبُُد آبَاُإنَا أَْو أَْن نَْفعََل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاُء إِنََّن ألْنَت ا ٌُم الرَّ
[. لالوا ذلن على سبٌل التهكم واالزدراء ، فناسب أن تؤتٌهم صٌحة تسكتهم ، فمال 12{ ]هود : 

ٌْنَا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِْن ُكْنَت ِمنَ  ٌَْحةُ { وهاهنا لالوا : } فَؤَْسِمْط َعلَ  : } َوأََخَذِت الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ
اِدلٌَِن { على وجه ال  .(ٔ)تعنت والعناد ، فناسب أن ٌحك علٌهم ما استبعدوا ولوعه "الصَّ

 .(ٕ)ن مجاهد، لوله: "}ٌَْوُم الظُّلَِّة{، لال: إظبلل العذاب إٌاهم"ع 
الضحان، لوله: "}فَؤََخَذُهْم َعَذاُب ٌَْوِم الظُّلَِّة{، لوم شعٌب، حبس هللا عنهم الظل عن  

م سحابة فٌها العذاب، فلما رأوا السحابة انطلموا والرٌح، فؤصابهم حّر شدٌد، ثم بعث هللا له
 .(ٖ)ٌإمونها، زعموا ٌستظلون، فاضطرمت علٌهم نارا فؤهلكتهم"

لال زٌد بن معاوٌة:" أصابهم حّر أللمهم فً بٌوتهم، فنشؤت لهم سحابة كهٌبة الظلة،  
 .(ٗ)فابتدروها، فلما تتاموا تحتها أخذتهم الرجفة"

األسراب لٌتبردوا فٌها، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا من كانوا ٌحفرون  لال جعفر:" 
 .(٘)الظاهر، وكانت الظلة سحابة"

"بعث ُشعٌب إلى أمتٌن: إلى لومه أهل مدٌن، وإلى أصحاب األٌكة. وكانت  لال لتادة: 
األٌكة من شجر ملتؾ؛ فلما أراد هللا أن ٌعذّبهم، بعث هللا علٌهم حّرا شدٌدا، ورفع لهم العذاب 

سحابة؛ فلما دنت منهم خرجوا إلٌها رجاء بردها، فلما كانوا تحتها مطرت علٌهم نارا. لال:  كؤنه
"} ْْ  .(ٙ)فذلن لوله: }فَؤََخَذُهْم َعَذاُب ٌَْوِم الظُّلَِّة

لال ابن ُجَرٌج: "لما أنزل هللا علٌهم أّول العذاب، أخذهم منه حر شدٌد، فرفع هللا لهم  
لٌستظلوا بها، فؤصابهم منها روح وبرد ورٌح طٌبة، فصّب هللا ؼمامة، فخرج إلٌها طابفة منهم 

 .(2)علٌهم من فولهم من تلن الؽمامة عذابا، فذلن لوله: }َعذَاُب ٌَْوِم الظُّلَِّة{"
بعث هللا علٌهم ومدة وحّرا شدٌدا، فؤخذ بؤنفاسهم، فدخلوا البٌوت،  لال ابن عباس:" 

فخرجوا من البٌوت هرابا إلى البرٌة، فبعث هللا  فدخل علٌهم أجواؾ البٌوت، فؤخذ بؤنفاسهم،
علٌهم سحابة، فؤظلتهم من الشمس، فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا، حتى إذا 
اجتمعوا تحتها، أرسلها هللا علٌهم نارا. لال عبد هللا بن عباس: فذلن عذاب ٌوم الظلة، }إنه كان 

 .(1)عذاب ٌوم عظٌم{"
 إلٌهم ظلة من سحاب، وبعث إلى الشمس فؤحرلت ما على وجه لال ابن زٌد :"بعث هللا 

األرض، فخرجوا كلهم إلى تلن الظلة، حتى إذا اجتمعوا كلهم، كشؾ هللا عنهم الظلة، وأحمى 
 . (5)علٌهم الشمس، فاحترلوا كما ٌحترق الجراد فً المملى"

: كانوا عن معمر بن راشد، لال: "حثنً رجل من أصحابنا، عن بعض العلماء لال
عطلوا حّدا، فوسع هللا علٌهم فً الرزق، ثم عطلوا حّدا، فوسع هللا علٌهم فً الرزق، ثم عطلوا 
حّدا، فوسع هللا علٌهم فً الرزق، فجعلوا كلما عطلوا حّدا وسع هللا علٌهم فً الرزق، حتى إذا 

وال ماء، حتى ذهب أراد إهبلكهم سلط هللا علٌهم حّرا ال ٌستطٌعون أن ٌتماّروا، وال ٌنفعهم ظل 

                                                           

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري:(ٕ)
 .5ٖ٘/5ٔأخرجه الطبري:(ٖ)
 .5ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٖٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (5)
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ذاهب منهم، فاستظّل تحت ظلة، فوجد روحا، فنادى أصحابه: هلموا إلى الروح، فذهبوا إلٌه 
 .(ٔ)سراعا، حتى إذا اجتمعوا ألهبها هللا علٌهم نارا، فذلن عذاب ٌوم الظلة"

ٌعًا فً [، أي:" كان هبلكهم جم15ٔلوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن َعَذاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم{ ]الشعراء:  
 .(ٕ)ٌوم شدٌد الهول"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: إن عذاب ٌوم الظلة كان عذاب ٌوم لموم ُشعٌب  
 .(ٖ)عظٌم"
 

 المرآن
 [  9ٓٔ({ ]الشعراء: 9ٓٔ}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
واضحة على لدرة هللا فً مإاخذة المكذبٌن، وعبرة إن فً ذلن العماب الذي نزل بهم، لَداللة 

 لمن ٌعتبر، وما كان أكثرهم مإمنٌن متعظٌن بذلن.
[، أي:" إن فً ذلن العماب الذي نزل بهم، 5ٓٔلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً{ ]الشعراء:  

 .(ٗ)لَداللة واضحة على لدرة هللا فً مإاخذة المكذبٌن، وعبرة لمن ٌعتبر"
الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: إن فً تعذٌبنا لوم شعٌب عذاب ٌوم الظلة، بتكذٌبهم  لال 

نبٌهم شعٌبا، آلٌة لمومن ٌا دمحم، وعبرة لمن اعتبر، إن اعتبروا أن سنتنا فٌهم بتكذٌبهم إٌان، 
 .(٘)سنتنا فً أصحاب األٌكة"

[، أي:" وما كان أكثرهم مإمنٌن 5ٓٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:  
 . (ٙ)متعظٌن بذلن"
 .(2)لال الطبري:أي:" فً سابك علمنا فٌهم" 
 .(1)لٌل: آمن بشعٌب من الفبتٌن تسعمابة نفر" لال المرطبً:" 
 

 المرآن
ِحٌُم )  [  9ٔٔ({ ]الشعراء: 9ٔٔ}َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 التفسٌر:
لهو العزٌز فً نممته ممن انتمم منه من أعدابه، الرحٌم بعباده  -الرسول أٌها  -وإن ربن 
 الموحدٌن.
لال الطبري: ٌمول:" }َوإِنَّ َربََّن{ ٌا دمحم }لَُهَو اْلعَِزٌُز{ فى نممته ممن انتمم منه من أعدابه  

ِحٌُم( بمن تاب من خلمه، وأناب إلى طاعته" )الرَّ
(5). 

 .(ٓٔ)انتمامه من الكافرٌن ، الرحٌم بعباده المإمنٌن" لال ابن كثٌر:"أي : العزٌز فً
 فإن للت: كٌؾ كرر فً هذه السورة فً أول كل لصة وآخرها ما كرر؟  لال الزمخشري:"

للت: كل لصة منها كتنزٌل برأسه، وفٌها من االعتبار مثل ما فً ؼٌرها، فكانت كل 
واحدة منها تدلى بحك فً أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها، وأن تختتم بما اختتمت به، وألن فً 

                                                           

 .5ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٔ/ٖٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌرابن كثٌر: (ٓٔ)
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التكرٌر تمرٌرا للمعانً فً األنفس، وتثبٌتا لها فً الصدور. أال ترى أنه ال طرٌك إلى تحفظ 
إال تردٌد ما ٌراد تحفظه منها، وكلما زاد تردٌده كان أمكن له فً الملب وأرسخ فً الفهم العلوم 

وأثبت للذكر وأبعد من النسٌان، وألن هذه المصص طرلت بها آذان ولر عن اإلنصات للحك، 
وللوب ؼلؾ عن تدبره، فكوثرت بالوعظ والتذكٌر، وروجعت بالتردٌد والتكرٌر لعل ذلن ٌفتح 

تك ذهنا، أو ٌصمل عمبل طال عهده بالصمل، أو ٌجلو فهما لد ؼطى علٌه تراكم أذنا، أو ٌف
 .(ٔ)الصدأ"

 [:5ٔٔ-1٘ٔفوابد اآلٌات:]
ٌِْه َوَسلََّم وتهدٌداً للمشركٌن  -ٔ هذا آخر سبع لصص ذكرت بإٌجاز تسلٌة للنبً َصلَّى هللاُ َعلَ

 المكذبٌن.
 ألمر بتموى هللا وطاعة رسوله.دعوة الرسل واحدة وأسلوبهم ٌكاد ٌكون واحداً: ا -ٕ
 سنة تعلل الناس بؤن الرسول ال ٌنبؽً أن ٌكون بشراً فلذا هم ال ٌإمنون. -ٖ
 المطالبة باآلٌات تكاد تكون سنة مطردة، ولل من ٌإمن علٌها. -ٗ
 تمرٌر التوحٌد والنبوة والبعث وهً ثمرة كل لصة تمص فً هذا المرآن العظٌم. -٘
 

 المرآن
وُح اْْلَِمٌُن )9ٕٔ}َوإِنَّهُ لَتَْنِزٌُل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن ) ( َعلَى لَْلبَِن ِلتَُكوَن ِمَن 9ٖٔ( نََزَل بِِه الرُّ

ٍ ُمبٌٍِن )9ٗٔاْلُمْنِذِرٌَن ) ًّ  [ 9٘ٔ-9ٕٔ({ ]الشعراء: 9٘ٔ( بِِلَساٍن َعَربِ
 التفسٌر:

ل ِمن خالك الخلك، ومالن األمر وإن هذا المرآن الذي ذُِكَرْت فٌه هذه المصص الصادلة، لَ  منزَّ
حتى وعٌته بملبن حفًظا وفهًما؛ لتكون  -أٌها الرسول  -كله، نزل به جبرٌل األمٌن، فتبله علٌن 

فون لومهم عماب هللا، فتنذر بهذا التنزٌل اإلنس والجن أجمعٌن. نزل به  ِمن رسل هللا الذٌن ٌخّوِ
الداللة، فٌما ٌحتاجون إلٌه فً إصبلح شإون  جبرٌل علٌن بلؽة عربٌة واضحة المعنى، ظاهرة

 دٌنهم ودنٌاهم.
 سبب النزول:
ٌتعلم المرآن من أبً فكٌهة  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" وذلن أنه لما لال كفار مكة: إن دمحما 

: -عز وجل -مالف -تعالى -فؤكذبهم هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -وٌجًء به الري، وهو شٌطان، فٌلمٌه على لسان دمحم 
 . (ٕ)}وإنه لتنزٌل رب العالمٌن{، ٌعنى: المرآن"

[، أي:" وإن هذا المرآن الذي 5ٕٔلوله تعالى:}َوإِنَّهُ لَتَْنِزٌُل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الشعراء: 
ل ِمن خالك الخلك، ومالن األمر كله"  .(ٖ)ذُِكَرْت فٌه هذه المصص الصادلة، لَمنزَّ

 .(ٗ)آن"لال ٌحٌى:" ٌعنً: المر 
عن لتادة، لوله: "}لَتَنزٌُل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ لال: هذا المرآن" 

(٘). 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وإّن هذا المرآن }لَتَنزٌُل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{، والهاء فً  

ْحَمن{" لوله }وإنه{ كناٌة الذكر الذي فى لوله: }َوَما ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمَن الرَّ
(ٙ). 

ٌمول تعالى مخبًرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله دمحم ،  لال ابن كثٌر:" 
صلوات هللا وسبلمه علٌه : }وإنه{ أي : المرآن الذي تمدم ذكره فً أول السورة فً لوله : }َوَما 

                                                           

 .ٖٖٗ/ٖالكشاؾ:  (ٔ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٖ٘/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ْحَمِن ُمْحَدٍث{ اآلٌة، } لَتَنزٌُل َرّبِ  اْلعَالَِمٌَن { أي : أنزله هللا علٌن وأوحاه ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمَن الرَّ
 .(ٔ)إلٌن"
وُح اأْلَِمٌُن{ ]الشعراء:    [، أي:" نزل به جبرٌل 5ٗٔ-5ٖٔلوله تعالى:}نََزَل بِِه الرُّ

 .(ٕ)األمٌن"
من  -عز وجل -فٌما استودعه هللا« أمٌن» -علٌه السبلم -لال مماتل:" ٌعنً: جبرٌل 

 .(ٖ)"-لسبلمعلٌهم ا -الرسالة إلى األنبٌاء
وهو جبرٌل ، علٌه السبلم ، لاله ؼٌر واحد من السلؾ.. وهذا ما ال  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)نزاع فٌه "
وسمً ]جبرٌل[ أمٌنا؛ ألنه  -علٌه السبلم  -والروح األمٌن هو جبرٌل  لال السمعانً:" 

استبذان، فهو  أمٌن هللا على وحٌه، وفً بعض اآلثار: أنه ٌرفع سبعٌن ألؾ حجاب، وٌدخل بؽٌر
 .(٘)معنى األمٌن"
وُح األِمٌُن{، لال: جبرٌل"  عن ابن عباس، لوله: "}نزَل بِِه الرُّ

. وروي عن لتادة، (ٙ)
 .(2)والضحان، وابن جرٌج مثل ذلن

 .(1)عن الحسن: "نزل بثملها الروح األمٌن ٌمول: نزل هللا جبرٌل علٌه السبلم" 
 .(5)تؤكله األرض"لال مجاهد:" من كلمه الروح األمٌن لم  
حتى وعٌته  -أٌها الرسول  -[، أي:" فتبله علٌن 5ٗٔلوله تعالى:}َعلَى لَْلبَِن{ ]الشعراء:  

 .(ٓٔ)بملبن حفًظا وفهًما"
 .(ٔٔ)لال الطبري:" ٌمول: نزل به الروح األمٌن فتبله علٌن ٌا دمحم، حتى وعٌته بملبن" 
مكانة عند هللا ، مطاع فً المؤل أي : نزل به ملن كرٌم أمٌن ، ذو  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)األعلى ، } َعلَى لَْلبَِن { ٌا دمحم ، سالًما من الدنس والزٌادة والنمص "
 .(ٖٔ)ولال مماتل:" لٌثبت به للبن ٌا دمحم" 
 .(ٗٔ)أي: المخوفٌن" لال السمعانً:" 
رسل هللا الذٌن  [، أي:" لتكون ِمن5ٗٔلوله تعالى:}ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرٌَن{ ]الشعراء:  

فون لومهم عماب هللا، فتنذر بهذا التنزٌل اإلنس والجن أجمعٌن" ٌخّوِ
(ٔ٘). 

 .(ٙٔ)ذكر الملب هاهنا؛ ألنه كان إذا لرئ علٌه وعاه للبه" لال السمعانً:" 
لال الطبري:" ٌمول: لتكون من رسل هللا الذٌن كانوا ٌنذرون من أرسلوا إلٌه من لومهم،  

 .(2ٔ)لومن المكذّبٌن بآٌات هللا"فتنذر بهذا التنزٌل 

                                                           

 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٙٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٖٙ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (2)
 .1ٔ2ٕ/5(:ص5ٖٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٔ1ٕ/5(:ص5ٗٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٙٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٙٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
 .5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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أي : لتنذر به بؤس هللا ونممته على من خالفه وكذبه ، وتبشر به  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)المإمنٌن المتبعٌن له "

ابن شهاب: "لد بٌن هللا لنا فً كتابه أنه ٌرسل جبرٌل إلى دمحم نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص فمال هللا عز لال  
فمال: وإنه  -برٌل فإنه نزله على للبن بإذن هللا وذكر هللا الروح األمٌنوجل: من كان عدوا لج

لتنزٌل رب العالمٌن نزل به الروح األمٌن على للبن لتكون من المنذرٌن ٌعنً جبرٌل علٌه 
 .(ٕ)السبلم"
عن ابن شهاب وسبل، عن الوحً؟ فمال: "من الوحً ما ٌرسل هللا به من ٌشاء من  

وب من شاء من رسله فمد بٌن هللا فً كتابه أنه كان ٌرسل جبرٌل إلى دمحم مبلبكته فٌوحونه فً لل
ملسو هيلع هللا ىلص، فمال هللا عز وجل: }وإنه لتنزٌل رب العالمٌن. نزل به الروح األمٌن. على للبن لتكون من 

 .(ٖ)المنذرٌن. بلسان عربً مبٌن{"
ٍ ُمبٌٍِن{ ]الشعراء:    ًّ [، أي:" نزل به جبرٌل علٌن بلؽة 5٘ٔلوله تعالى:}بِِلَساٍن َعَربِ

 .(ٗ)عربٌة واضحة المعنى، ظاهرة الداللة، فٌما ٌحتاجون إلٌه فً إصبلح شإون دٌنهم ودنٌاهم"
 .(٘)لال مماتل:" لٌفمهوا ما فٌه لموله إنما ٌعلمه أبو فكٌهة، وكان أبو فكٌهة أعجمٌا" 
أي : هذا المرآن الذي أنزلناه إلٌن أنزلناه بلسانن العربً الفصٌح الكامل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)الشامل ، لٌكون بٌَِّنًا واضًحا ظاهًرا ، لاطعًا للعذر ، ممًٌما للحجة ، دلٌبل إلى المحجة "
لال الطبري:" ٌمول: لتنذر لومن بلسان عربً مبٌن، ٌبٌن لمن سمعه أنه عربً،  

نما ذكر تعالى ذكره أنه نزل هذا المرآن بلسان عربً مبٌن فً هذا وبلسان العرب نزل، وإ
الموضع، إعبلما منه مشركً لرٌش أنه أنزله كذلن، لببل ٌمولوا إنه نزل بؽٌر لساننا، فنحن إنما 
نعرض عنه وال نسمعه، ألنا ال نفهمه، وإنما هذا تمرٌع لهم، وذلن أنه تعالى ذكره لال: }َوَما 

ْحَمِن ُمْحَدٍث إِال َكانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضٌَن{. ثم لال: لم ٌعرضوا عنه ألنهم ال ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن ذِ  ْكٍر ِمَن الرَّ
 ، ًّ ٌفهمون معانٌه، بل ٌفهمونها، ألنه تنزٌل رب العالمٌن نزل به الروح األمٌن بلسانهم العرب

أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{، كما  ولكنهم أعرضوا عنه تكذٌبا به واستكبارا }فَمَْد َكذَّبُوا فََسٌَؤْتٌِِهمْ 
أتى هذه األمم التً لصصنا نبؤها فً هذه السورة حٌن كذّبت رسلها أنباء ما كانوا به 

 .(2)ٌكذّبون"
: "والمرآن ٌدل على أن لٌس فً كتاب هللا شًء إال بلسان -رحمه هللا-لال الشافعً  

( 5ٖٔ( نزل به الروح األمٌن )5ٕٔل رب العالمٌن )عز وجل: }وإنه لتنزٌ -العرب، لال هللا 
({، فؤلام حجته: بؤن كتابه 5٘ٔ( بلسان عربً مبٌن )5ٗٔعلى للبن لتكون من المنذرٌن )

 .(1)عربً"
 .(5)عن ابن برٌدة، }بلسان عربً{، لال: بلسان جرهم" 
 .(ٓٔ)نزل المرآن بلسان لرٌش وبه كبلمهم" لال مجاهد:" 
عن موسى بن دمحم بن إبراهٌم التٌمً، عن أبٌه لال: "بٌنما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه فً  

ٌوم دجن، إذ لال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كٌؾ ترون بواسمها؟ لالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها! لال: 
ٌؾ ترون جرٌها؟ لالوا: ما أحسنه فكٌؾ ترون لواعدها؟ لالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها! لال: ك

                                                           

 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٔ1ٕ/5(:ص5ٗ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٔ1ٕ/5(:ص5ٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .52ٖ-5ٖٙ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (1)
 .1ٔ1ٕ/5(:ص5ٗ2٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٔ1ٕ/5(:ص5ٗ1٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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وأشد سواده! لال: فكٌؾ ترون رحاها استدارة؟ لالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها! لال: كٌؾ 
 -ترون بمها أومٌض، أم خفك، أم ٌشك شما؟ لالوا: بل ٌشك شما لال: الحٌاة الحٌاة إن شاء هللا

ت الذي هو أعرؾ منن؟ لال: فمال: لال: فمال رجل ٌا رسول هللا: بؤبً وأمً ما أفصحن؟ ما رأٌ
 .(ٔ)حك لً وإنما نزل المرآن بلسانً وهللا ٌمول: }بلسان عربً مبٌن{"

لال سفٌان الثوري:" لم ٌنزل وحً إال بالعربٌة ثم ترجم كل نبً لمومه، واللسان ٌوم  
  .(ٕ)المٌامة بالسرٌانٌة فمن تكلم بالعربٌة دخل الجنة"

 
 المرآن

ِلٌَن )}َوإِنَّهُ لَِفً ُزبُ   [ 9ٙٔ({ ]الشعراء: 9ِٙٔر اْْلَوَّ
 التفسٌر:

 وإنَّ ِذْكَر هذا المرآن لَمثبٌت فً كتب األنبٌاء السابمٌن، لد بَشََّرْت به وَصدَّلَتْه.
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وإن هذا المرآن لفً زبر األّولٌن: ٌعنً فً كتب  

إنما هو: وإن هذا المرآن لفً بعض زبر األّولٌن، وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص، و
 .(ٖ)األّولٌن؛ ٌعنً: أن ذكره وخبره فً بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله"

ٌمول تعالى : وإنَّ ِذْكر هذا المرآن والتنوٌه به لموجود فً كتب األولٌن  لال ابن كثٌر:" 
ا أخذ هللا علٌهم المٌثاق بذلن المؤثورة عن أنبٌابهم ، الذٌن بشروا به فً لدٌم الدهر وحدٌثه ، كم

، حتى لام آخرهم خطٌبًا فً ملبه بالبشارة بؤحمد : } َوإِْذ لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل 
ًرا بَِرُسوٍل ٌَؤْتًِ ِمنْ  ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوُمبَّشِ لًا ِلَما بَ ٌُْكْم ُمَصّدِ ِ إِلَ بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد  إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ

[ ، والزبر هاهنا هً الكتب وهً جمع َزبُور، وكذلن الزبور ، وهو كتاب داود. ٙ{ ]الصؾ : 
بُِر{ ]الممر :  ٍء فَعَلُوهُ فًِ الزُّ ًْ [ أي : مكتوب علٌهم فً صحؾ ٕ٘ولال تعالى : } َوُكلُّ َش

 .(ٗ)المبلبكة"
أن ذكر دمحم فً زبر األولٌن أي: فً كتب األولٌن، ولٌل: ذكر إنزال  لال السمعانً:أي:" 

 .(٘)المرآن فً زبر األولٌن، ولد لالوا: إن كلٌهما وارد"
. وروي عن (ٙ)فً كتب األولٌن" "عن لتادة، لوله: "}وإنه لفً زبر األولٌن{، أي: 
 .(2)السدي مثله
 .(1)التً أنزلها على األولٌن"لفً زبر األولٌن{، لال: ٌمول عن ابن زٌد، لوله:"} 
 

 المرآن
 [ 97ٔ({ ]الشعراء: 97ٔ}أََولَْم ٌَُكْن لَُهْم آٌَةً أَْن ٌَْعلََمهُ ُعلََماُء بَنًِ إِْسَرائٌَِل )

 نالتفسٌر:
ِعْلُم علماء بنً إسرابٌل  -فً الداللة على أنن رسول هللا، وأن المرآن حك-أو لم ٌَْكِؾ هإالء 
 منهم كعبد هللا بن سبلم؟صحة ذلن، وَمن آمن 

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: أولم ٌكن لهإالء المعرضٌن عما ٌؤتٌن ٌا دمحم من ذكر  
ربن، داللةٌ على أنن رسول رب العالمٌن، أن ٌعلم حمٌمة ذلن وصحته علماء بنً إسرابٌل. 

                                                           

 .1ٔ5ٕ-1ٔ1ٕ/5(:ص5ٗ5٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٔ5ٕ/5(:ص5٘ٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .52ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .]بتصرؾ[ٙٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٔ5ٕ/5(:ص5٘ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . بدون سند.1ٔ5ٕ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .1ٔ5ٕ/5(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ممن كان لد آمن  ولٌل: عنً بعلماء بنً إسرابٌل فً هذا الموضع: عبد هللا بن سبلم ومن أشبهه
 .(ٔ)برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من بنً إسرابٌل فً عصره"

أي : أو لٌس ٌكفٌهم من الشاهد الصادق على ذلن : أن العلماء من بنً  لال ابن كثٌر:" 
إسرابٌل ٌجدون ذكر هذا المرآن فً كتبهم التً ٌدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم ، الذٌن 

ٌهم من صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومبعثه وأمته ، كما أخبر بذلن َمْن آمن منهم كعبد هللا ٌعترفون بما فً أٌد
َّبِعُوَن  ْن أدركه منهم وَمْن شاكلهم. ولال هللا تعالى : } الَِّذٌَن ٌَت بن سبلم ، وسلمان الفارسً ، َعمَّ

ًَّ الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا عِ  ًَّ األّمِ ُسوَل النَّبِ ْنَدُهْم فًِ التَّْوَراةِ َواإلْنِجٌِل { اآلٌة ]األعراؾ : الرَّ
ٔ٘2"](ٕ). 
مبشر بن عبٌد المرشً لراءة: "}أولم ٌكن لهم آٌة{، ٌمول: أو لم ٌكن لهم المرآن عن  
 .(ٖ)آٌة"

أولم ٌكن للنبً آٌة، عبلمة أن علماء بنً إسرابٌل كانوا ٌعلمون أنهم كانوا  لال لتادة:" 
 .(ٗ)ٌجدونه مكتوبا عندهم؟"

مكتوبا عندهم فً  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: بذلن الٌهود والنصارى أنهم ٌجدون دمحما لال لتادة:" 
 .(٘)التوراة واإلنجٌل أنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٙ)كانوا: ٌعلمون أنهم ٌجدونه مكتوبا عندهم" ة:"لال لتاد 
 .(2)عن مجاهد لوله: "}ُعلََماُء بَنًِ إِْسَرابٌَِل{، لال: عبد هللا بن سبلم وؼٌره من علمابهم"

 .(2)علمابهم"
عن ابن ُجَرٌج: "}أََولَْم ٌَُكْن لَُهْم آٌَةً{ لال دمحم: }أَْن ٌَْعلََمهُ{، لال: ٌعرفه، }ُعلََماُء بَنًِ 

{، لال ابن ُجَرٌج، لال مجاهد: علماء بنً إسرابٌل: عبد هللا بن سبلم، وؼٌره من إِْسَرابٌِلَ 
 .(1)علمابهم"
لال ابن عباس:" كان عبد هللا بن سبلم من علماء بنى إسرابٌل، وكان من خٌارهم، فآمن  

 .(5)بٌل وخٌارهم"بكتاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فمال لهم هللا: أولم ٌكن لهم آٌة أن ٌعلمه علماء بنً إسرا
عن عطٌة، "}أولم ٌكن لهم آٌة أن ٌعلمه علماء بنً إسرابٌل{، لال: كانوا خمسة أسد، و 

 .(ٓٔ)وأسٌد، وابن ٌامٌن، وثعلبة، وعبد هللا بن سبلم"
 .(ٔٔ)«أو لٌس لهم آٌة أن ٌعلمه علماء بنً إسرابٌل»وفً مصحؾ ابن مسعود:  
 

 المرآن
ْلنَاهُ َعلَى بَْعِض اْْلَْعَجِمٌَن ) ٌِْهْم َما َكانُوا بِِه ُمْإِمنٌَِن )98ٔ}َولَْو نَزَّ ( َكَذِلَن 99ٔ( فَمََرأَهُ َعلَ

({ ]الشعراء: ٕٔٓ( اَل ٌُْإِمنُوَن بِِه َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب اْْلَِلٌَم )َٕٓٓسلَْكنَاهُ فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌَن )
ٔ98-ٕٓٔ ] 
 ٌر:التفس

لنا المرآن على بعض الذٌن ال ٌتكلمون بالعربٌة، فمرأه على كفار لرٌش لراءة عربٌة  ولو نَزَّ
صحٌحة، لكفروا به أًٌضا، وانتحلوا لجحودهم عذًرا. كذلن أدخلنا فً للوب المجرمٌن جحود 
                                                           

 .52ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٔ5ٕ/5(:ص5ٖ٘٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .51ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕٕٓ/5(:ص5٘2٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٕٓ/5(:ص5٘1٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .51ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .51ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .51ٖ-52ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٕٕٓ/5(:ص5٘ٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٙ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
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ا  هم المرآن، وصار متمكنًا فٌها؛ وذلن بسبب ظلمهم وإجرامهم، فبل سبٌل إلى أن ٌتؽٌروا عمَّ
 علٌه من إنكار المرآن، حتى ٌعاٌنوا العذاب الشدٌد الذي ُوِعدوا به.

ْلنَاهُ َعلَى بَْعِض اأْلَْعَجِمٌَن{ ]الشعراء:   [، أي:" لو نزلنا هذا ٕٔٓلوله تعالى:}َولَْو نَزَّ
 .(ٔ)المرآن بنظمه الرابك المعجز على بعض األعجمٌن الذٌن ال ٌمدرون على التكلم بالعربٌة"

 .(ٕ)ولو نزلنا هذا المرآن على بعض البهابم التً ال تنطك" الطبري:ٌمول: "لال  
ثم لال تعالى مخبًرا عن شدة كفر لرٌش وعنادهم لهذا المرآن ؛ أنه لو  لال ابن كثٌر:" 

ْن ال ٌدري من العربٌة كلمة ، وأنزل علٌه هذا الكتاب ببٌانه  أنزله على رجل من األعاجم ، ِممَّ
ٌِْهْم َما َكانُوا وفصاحته ، ال ٌإ منون به ؛ ولهذا لال : } َولَْو نزْلنَاهُ َعلَى بَْعِض األْعَجِمٌَن. فَمََرأَهُ َعلَ

ٌِْهْم بَابًا ِمَن السََّماِء فََظلُّوا فٌِِه  بِِه ُمْإِمنٌَِن { ، كما أخبر عنهم فً اآلٌة األخرى : } َولَْو فَتَْحنَا َعلَ
َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن لَْوٌم َمْسُحوُروَن { ]الحجر : ٌَْعُرُجوَن. لَمَالُوا إِنََّما  [ ولال تعالى ٘ٔ،  ُٗٔسّكِ

ٍء لُببُل َما  ًْ ٌِْهْم ُكلَّ َش ٌِْهُم اْلَمبلبَِكةَ َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا إاِل : } َولَْو أَنَّنَا نزْلنَا إِلَ
 ُ ٌِْهْم َكِلَمةُ َربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن. َولَْو ٔٔٔ{ ]األنعام :  أَْن ٌََشاَء َّللاَّ [ ، ولال : } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

 .(ٖ)["52،  5َٙجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب األِلٌَم { ]ٌونس : 
ٌفصح، جمع أعجم، واألنثى عجماء، واألعجم الذي ال «: األعجمٌن»لال الزجاج:"  

 . (ٗ)وكذلن األعجمً، فؤما العجمً فالذي من جنس العجم، أفصح أو لم ٌفصح"
الفرق بٌن العجمً واألعجمً، أن العجمً هو الذي ٌنسب إلى العجم  لال السمعانً:" 

 .(٘)وإن كان فصٌحا، واألعجمً هو الذي ال ٌفصح بالعربٌة وإن كان عربٌا"
إلى جنب عبد هللا بن مطٌع بعرفة، فتبل هذه  عن دمحم بن أبً موسى، لال: "كنت والفا 

ٌِْهْم َما َكانُوا بِِه ُمْإِمنٌَِن{، لال: لو نزل على  اآلٌة: }َولَْو نزْلنَاهُ َعلَى بَْعِض األْعَجِمٌَن فَمََرأَهُ َعلَ
، ل ًّ ًّ وعجم لَْت آٌَاتُهُ{ حتى ٌفمهه عرب و فعلنا بعٌري هذا فتكلم به ما آمنوا به }لَمَالُوا لَْوال فُّصِ

 .(ٙ)ذلن"
كان عبد هللا بن مطٌع والفا بعرفة، فمرأ هذه اآلٌة: }َولَْو نزْلنَاهُ َعلَى  وفً رواٌة أخرى:" 

ٌِْهْم َما َكانُوا بِِه ُمْإِمنٌَِن{ لال: فمال: جملً هذا أعجم، فلو أُنزل على  بَْعِض األْعَجِمٌَن فَمََرأَهُ َعلَ
 .(2)هذا ما كانوا به مإمنٌن"

 بن أبً موسى لال: "سبل عبد هللا بن مطٌع، عن لول هللا: }ولو نزلناه على عن دمحم 
 .(1)بعض األعجمٌن{، لال ٌحٌى: وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٌسمً البهابم العجم، أو من العجم"

 .(5)}لو نزلناه على بعض األعجمٌن{، لال: دواب العجم" عن مجاهد: " 
هذا المرآن على بعض األعجمٌن لكانت العرب أضر الناس لال لتادة:" ٌمول: لو نزلنا  

 .(ٓٔ)فٌه ال ٌفهمونه وال ٌدرون ما هو"
لو نزله هللا أعجمٌا كانوا  :لال:"}َولَْو نزْلنَاهُ َعلَى بَْعِض األْعَجِمٌَن{، وعن لتادة، لوله :

 .(ٔٔ)أخسر الناس به، ألنهم ال ٌعرفون بالعجمٌة"
ه الكبلم أن معناه:  لال الطبري:"  وهذا الذي ذكرناه عن لتادة لول ال وجه له، ألنه وجَّ

ولو أنزلناه أعجمٌا، وإنما التنزٌل }َولَْو نزْلنَاهُ َعلَى بَْعِض األْعَجِمٌَن{، ٌعنً: ولو نزلنا هذا 
                                                           

 .ٕٖٙ/ٕصفوة التافسٌر: (ٔ)
 .51ٖ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (٘)
 .55ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .55ٖ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٕٓ/5(:ص5ٙٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٖٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕٕٓ/5(:ص5ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٓٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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المرآن العربً علً بهٌمة من العجم أو بعض ما ال ٌفصح، ولم ٌمل: ولو نزلناه أعجمٌا. فٌكون 
 .(ٔ)تؤوٌل الكبلم ما لاله"

ٌِْهْم َما َكانُوا بِِه ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:   [، أي:" فمرأه على كفار ٕٔٓلوله تعالى:}فَمََرأَهُ َعلَ
مكة لراءة صحٌحة فصٌحة، وانضم إعجاز المرآن إلى إعجاز الممروء ما آمنوا بالمرآن لفرط 

 .(ٕ)عنادهم واستكبارهم"
هذا المرآن على كفار لومن ٌا دمحم الذٌن حتمت علٌهم أن ال  ٌمول: فمرأ لال الطبري:" 

ٌإمنوا ذلن األعجم ما كانوا به مإمنٌن. ٌمول: لم ٌكونوا لٌإمنوا به، لما لد جرى لهم فً سابك 
علمً من الشماء، وهذا تسلٌة من هللا نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص عن لومه، لببل ٌشتد وجُده بإدبارهم عنه، 

هم عن االستماع لهذا المرآن، ألنه كان ملسو هيلع هللا ىلص شدٌدا حرصه على لبولهم منه، والدخول وإعراض
فٌما دعاهم إلٌه، حتى عاتبه ربه على شّدة حرصه على ذلن منهم، فمال له: }لَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن 

مثبلته، كما هلن بعض األمم  أاَل ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن{ ثم لال مإٌسه من إٌمانهم وأنهم هالكون ببعض
الذٌن لص علٌهم لصصهم فً هذه السورة. ولو نزلناه على بعض األعجمٌن ٌا دمحم ال علٌن، 
فإنن رجل منهم، وٌمولون لن: ما أنت إال بشر مثلنا، وهبل نزل به ملن، فمرأ ذلن األعجم علٌهم 

عندي، ما كانوا به مصدلٌن،  هذا المرآن، ولم ٌكن لهم علة ٌدفعون بها أنه حك، وأنه تنزٌل من
 .(ٖ)فخفض من حرصن على إٌمانهم به"

}فمرأه علٌهم ما كانوا به مإمنٌن{ ال ٌإمنون كما ال ٌإمن دواب العجم، لو  لال مجاهد:" 
 .(ٗ)لرئ علٌهم ما كانوا به مإمنٌن"

 .(٘)عن مجاهد: "}فمرأه علٌهم{ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
فً لول هللا: }ولو نزلناه على بعض األعجمٌن فمرأه  عن األوزاعً، لال: "سمعت 

علٌهم ما كانوا به مإمنٌن{، ألنه لو أنزله على بعض األعجمٌن ما كانوا لٌإمنوا به وهم ٌجدونه 
 .(ٙ)فً زبر األولٌن أنه ٌبعث بلسان عربً"

أي:" كذلن أدخلنا [، ٕٓٓلوله تعالى:}َكَذِلَن َسلَْكنَاهُ فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌَن{ ]الشعراء:  
المرآن فً للوب المجرمٌن، فسمعوا به وفهموه، وعرفوا فصاحته وببلؼته، وتحمموا من إعجازه 

 .(2)ثم لم ٌإمنوا به وجحدوه"
 .(1)كؤنه لال: كذلن أدخلنا فً للوب المجرمٌن ترن اإلٌمان بهذا المرآن" لال الطبري:" 
ٌمول تعالى : كذلن سلكنا التكذٌب والكفر والجحود والعناد ، أي :  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)أدخلناه فً للوب المجرمٌن "
مجازاتهم أن  -عز وجل  -لال الزجاج:" أي: سلكنا تكذٌبهم به فً للوبهم، جعل هللا  

 . (ٓٔ)طبع على للوبهم وسلن فٌها الشرن"
 .(ٔٔ)لال: الكفر }فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌَن{"عن ابن ُجَرٌج، لوله: "}َكذَِلَن َسلَْكنَاهُ{،  
 .(ٕٔ)عن الحسن، فً هذه اآلٌة: }َكَذِلَن َسلَْكنَاهُ فًِ لُلُوِب اْلُمْجِرِمٌَن{، لال: خلمناه" 

                                                           

 .ٓٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٕصفوة التافسٌر: (ٕ)
 .ٓٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٙٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٙٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٙٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٕصفوة التافسٌر: (2)
 .ٓٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٔٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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عن حمٌد، لال: "سؤلت الحسن فً بٌت أبً خلٌفة، عن لوله" }َكَذِلَن َسلَْكنَاهُ فًِ لُلُوِب  
 .(ٔ)كه فً للوبهم"اْلُمْجِرِمٌَن{، لال: الشرن سل

 .(ٕ)عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}كذلن{، ٌعنً: هكذا" 
 .(ٖ)عن لتادة، "}كذلن سلكناه{، لال: جعلناه" 
. (ٗ)عن أنس بن مالن فً لوله: }كذلن سلكناه فً للوب المجرمٌن{، لال: الشرن" 

 .(٘)وروي عن الحسن، وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم مثل ذلن
 .(ٙ)سلكه فً للوب المشركٌن"مالن:"ولال أنس بن  
 .(2)عن ابن عباس، "}المجرمٌن{: الكفار" 
موسى بن عبد العزٌز، لال: "سؤلت الحكم بن أبان للت له لوله: }كذلن سلكناه فً عن  

 .(1)للوب المجرمٌن{، لال: حدثنً عكرمة لال: المسوة"
[، أي:" ال ٌصّدلون ٕٔٓاَب اأْلَِلٌَم{ ]الشعراء: لوله تعالى:}اَل ٌُْإِمنُوَن بِِه َحتَّى ٌََرُوا اْلعَذَ  

 .(5)بالمرآن مع ظهور إعجازه حتى ٌشاهدوا عذاب هللا المإلم فٌإمنوا حٌث ال ٌنفع اإِلٌمان"
ٌمول: فعلنا ذلن؛ بهم لببل ٌصّدلوا بهذا المرآن، حتى ٌروا العذاب األلٌم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)ن لص هللا لصصهم فً هذه السورة"فً عاجل الدنٌا، كما رأت ذلن األمم الذٌ
}ال ٌإمنون به{، أي: بالمرآن، }حتى ٌروا العذاب األلٌم{ أي: عند نزول  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)البؤس"
}ال ٌُْإِمنُوَن بِِه{، أي : بالحك }َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب األِلٌَم{، أي : حٌث ال  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)ٌنفع الظالمٌن معذرتهم ، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار "
 . (ٖٔ)لال الزجاج:" أخبر عز وجل أنه لما سلن فً للوبهم الشرن منعهم من اإلٌمان" 
 .(ٗٔ)كذبوا سلن هللا فً للوبهم أال ٌإمنوا به"عن لتادة، "}ال ٌإمنون به{، لال: إذا  
 .(٘ٔ)لال السدي:" ٌمول: ال ٌإمنون بما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٙٔ)لال ابن زٌد:" هً كما لال: هو أضلهم ومنعهم اإلٌمان" 

 [:ٕٔٓ-5ٕٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر معتمد الوحً اإللهً والنبوة الدمحمٌة. -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم.بٌان أن جبرٌل  -ٕ  هو الذي كان ٌنزل بالوحً المرآنً على النبً دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة وأن دمحماً من المنذرٌن. -ٖ
 السابمة بشهادة علماء هل الكتاب. ٔبٌان أن المرآن مذكور فً الكتب -ٗ
 ومنعتها من اإلٌمان. إذا تراكمت آثار الذنوب والجرابم على النفس حجبتها عن التوبة -٘

                                                           

 .ٔٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٙ2٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص5ٙ1٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٕٔ/5(:ص515٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . بدون سند.1ٕٕٔ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘)
 .1ٕٕٕ/5(:ص55ٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕٕ/5(:ص55ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٕٕ/5(:ص55ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٙ/ٕصفوة التافسٌر: (5)
 .ٔٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٕٕٕ/5(:ص55ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٕٕٕ/5(:ص55ٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٕٕٕ/5(:ص55٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 المرآن

-ٕٕٓ({ ]الشعراء: ٖٕٓ( فٌََمُولُوا َهْل نَْحُن ُمْنَظُروَن )ٕٕٓ}فٌََؤْتٌَُِهْم بَْغتَةً َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن )
ٕٖٓ ] 
 التفسٌر:

فٌنزل بهم العذاب فجؤة، وهم ال ٌعلمون لبل ذلن بمجٌبه، فٌمولون عند مفاجؤتهم به تحسًُّرا على 
رون؛ لنتوب إلى هللا ِمن شركنا، ونستدرن ما فاتنا؟ ما فاتهم من  اإلٌمان: هل نحن ُمْمَهلون ُمإخَّ
[، أي:" فٌنزل بهم العذاب ٕٕٓلوله تعالى:}فٌََؤْتٌَُِهْم بَْؽتَةً َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]الشعراء:  

 .(ٔ)فجؤة، وهم ال ٌعلمون لبل ذلن بمجٌبه"
 .(ٕ)لمون"أي: فجؤة، وهم ال ٌع لال السمعانً:" 
 .(ٖ)أي : عذاب هللا بؽتة " لال ابن كثٌر:" 
 . (ٗ)فجاءة"«: بؽتة»لال الزجاج:" معنى  
[، أي:" فٌمولون عند مفاجؤتهم ٖٕٓلوله تعالى:}فٌََمُولُوا َهْل نَْحُن ُمْنَظُروَن{ ]الشعراء:  

إلى هللا ِمن شركنا، به تحسًُّرا على ما فاتهم من اإلٌمان: هل نحن ُمْمَهلون ُمإخَّرون؛ لنتوب 
 . (٘)ونستدرن ما فاتنا؟"

 .(ٙ)أي: مإخرون" لال السمعانً:" 
أي : ٌتمنون حٌن ٌشاهدون العذاب أن لو أنظروا للٌبل لٌعملوا ]من  لال ابن كثٌر:" 

ٌَن َظلَُموا َربَّنَا فزعهم بطاعة هللا ، كما لال تعالى : } َوأَْنِذِر النَّاَس ٌَْوَم ٌَؤْتٌِِهُم اْلعََذاُب فٌََمُوُل الَّذِ 
ُسَل أََولَْم تَُكونُوا أَْلَسْمتُْم ِمْن لَْبُل َما لَُكمْ  َّبِعِ الرُّ ْرنَا إِلَى أََجٍل لَِرٌٍب نُِجْب َدْعَوتََن َونَت  ِمْن َزَواٍل { أَّخِ

[ ، فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عموبته ، ندم ندًما شدًٌدا هذا فرعون لما دعا ٗٗ]إبراهٌم : 
ْنٌَا َربَّنَا ِلٌُ  ٌَْت فِْرَعْوَن َوَمؤلهُ ِزٌنَةً َوأَْمَواال فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ ِضلُّوا َعْن علٌه الكلٌم بموله : } َربَّنَا إِنََّن آتَ
األِلٌَم لَاَل لَْد َسبٌِِلَن َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَى لُلُوبِِهْم فبَل ٌُْإِمنُوا َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب 

َّبِعَاّنِ َسبٌَِل الَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن{ ]ٌونس :  [ ، فؤثرت هذه 15،  11أُِجٌبَْت َدْعَوتُُكَما  فَاْستَِمٌَما َوال تَت
الدعوة فً فرعون ، فما آمن حتى رأى العذاب األلٌم ، } َحتَّى إَِذا أَْدَرَكهُ اْلؽََرُق لَاَل آَمْنُت أَنَّهُ ال 

ٌَْت لَْبُل َوُكْنَت ِمَن اْلمُ إِلَ  ْفِسِدٌَن { هَ إِال الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرابٌَِل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن. آآلَن َولَْد َعَص
ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنَّا بِهِ  5ٔ،  5ٓ]ٌونس :  ا َرأَْوا بَؤَْسنَا لَالُوا آَمنَّا بِاَّللَّ ُمْشِرِكٌَن  [ ، ولال : } فَلَمَّ

ا َرأَْوا بَؤَْسنَا { ]ؼافر :   .(2)[ اآلٌة"1٘،  1ٗ* فَلَْم ٌَُن ٌَْنفَعُُهْم إٌَِمانُُهْم لَمَّ
 

 المرآن
 [ ٕٗٓ({ ]الشعراء: ٕٗٓ}أَفَبِعََذابِنَا ٌَْستَْعِجلُوَن )

 التفسٌر:
 أََؼرَّ هإالء إمهالً، فٌستعجلون نزول العذاب علٌهم من السماء؟

 سبب النزول:
 -العذاب، لالوا فمتى هذا العذاب تكذٌبا به، ٌمول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" فلما أوعدهم النبً 
 .(1):}أفبعذابنا ٌستعجلون{" -عز وجل

                                                           

 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)



ٕٖٙ 
 

لال هللا: }أفبعذابنا ٌستعجلون{ على االستفهام، أي: لد استعجلوا به لمولهم:  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)[ وذلن منهم استهزاء وتكذٌب بؤنه ال ٌؤتٌهم العذاب"5ٕ}ابتنا بعذاب هللا{ ]العنكبوت: 

ٌمول تعالى ذكره: أفبعذابنا هإالء المشركون ٌستعجلون بمولهم: لن نإمن  لال الطبري:" 
ٌْنَا ِكَسفًا{" لن حتى }تُْسِمَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ
(ٕ). 

ٌمولون للرسول تكذٌبًا واستبعاًدا:  إنكار علٌهم ، وتهدٌد لهم ؛ فإنهم كانوا لال ابن كثٌر:" 
ِ{ ]العنكبوت :  [ ، كما لال تعالى : } َوٌَْستَْعِجلُونََن بِاْلعََذاِب { اآلٌة.]العنكبوت  5ٕ}ابْتِنَا بِعََذاِب َّللاَّ

 :ٖ٘ "](ٖ). 
 

 المرآن
ٌَْت إِْن َمتَّْعنَاُهْم ِسنٌَِن ) -ٕ٘ٓ({ ]الشعراء: ٕٙٓ( ثُمَّ َجاَءُهْم َما َكانُوا ٌُوَعُدوَن )ٕ٘ٓ}أَفََرأَ

ٕٓٙ ] 
 التفسٌر:
إن َمتَّعناهم بالحٌاة سنٌن طوٌلة بتؤخٌر آجالهم، ثم نزل بهم العذاب  -أٌها الرسول  -أفعلمت 
 الموعود؟
ٌَْت إِْن َمتَّ    -أٌها الرسول  -[، أي:" أفعلمت ْٕٙٓعنَاُهْم ِسنٌَِن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}أَفََرأَ

 .(ٗ)إن َمتَّعناهم بالحٌاة سنٌن طوٌلة بتؤخٌر آجالهم"
 .(٘)لال مماتل:أي:" فً الدنٌا" 
 .(ٙ)مثل عمر الدنٌا" لال عكرمة:" 
: لو أخرناهم وأنظرناهم، وأملٌنا لهم برهة من الزمان وحٌنًا من  لال ابن كثٌر:"أي 

 .(2)الدهر وإن طال "
[، أي:" ثم نزل بهم العذاب ٕٙٓلوله تعالى:}ثُمَّ َجاَءُهْم َما َكانُوا ٌُوَعُدوَن{ ]الشعراء:  
 .(1)الموعود؟"
ثم جاءهم العذاب الذي كانوا ٌوعدون على كفرهم بآٌاتنا، وتكذٌبهم  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(5)رسولنا"
ثم جاءهم أمر هللا ، أي شًء ٌجدي عنهم ما كانوا فٌه من النعم ، }َكؤَنَُّهْم  لال ابن كثٌر:" 

الى : } ٌََودُّ أََحُدُهْم لَْو [ ، ولال تعٌَْٙٗوَم ٌََرْونََها لَْم ٌَْلبَثُوا إاِل َعِشٌَّةً أَْو ُضَحاَها { ]النازعات : 
َر { ]البمرة :  ُر أَْلَؾ َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعََذاِب أَْن ٌُعَمَّ  .(ٓٔ)["5ٌُٙعَمَّ

وفً الحدٌث الصحٌح : "ٌإتى بالكافر فٌؽمس فً النار ؼمسة، ثم ٌمال له : هل رأٌت  
 ٌا رب. وٌإتى بؤشد الناس بإًسا كان فً الدنٌا خًٌرا لط ؟ هل رأٌت نعًٌما لط ؟ فٌمول : ال وهللا

. لال (ٔٔ)، فٌصبػ فً الجنة صبؽة ، ثم ٌمال له : هل رأٌت بإًسا لط ؟ فٌمول : ال وهللا ٌا رب"
 .(ٕٔ)أي : ما كؤن شٌبًا كان"ابن كثٌر:"

                                                           

 .ٕ٘٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕ٘٘/ٕأخرجه ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .( من حدٌث أنس بن مالن ، رضً هللا عنهٖٕٓ/ٖه )رواه أحمد فً مسند(ٔٔ)
 .٘ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ولم، ورأٌت عن أبً جهضم لال: "أري نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كؤنه متحٌر فسؤلوه، عن ذلن؟ فمال:  
عدوي ٌلون أمتً بعدي فنزلت بعد ذلن: }أفرأٌت إن متعناهم سنٌن. ثم جاءهم ما كانوا ٌوعدون. 

 .(ٔ)ما أؼنى عنهم ما كانوا ٌمتعون{، فطابت نفسه"
عن ٌزٌد بن حازم لال: سمعت سلٌمان بن عبد الملن ٌخطب كل جمعة ال ٌدع أن ٌمول  

هم نٌة، وال تطمبن بهم دار حتى ٌؤتً أمر هللا، وهم إنما أهل الدنٌا فٌها على وجل لم ٌمض ب
على ذلن وكذلن ال ٌبمى نعٌمها، وال تإمن فجعاتها، وال ٌبمى شًء سر أهلها، ثم ٌتلو: }أفرأٌت 

 .(ٕ)إن متعناهم سنٌن. ثم جاءهم ما كانوا ٌوعدون. ما أؼنى عنهم ما كانوا ٌمتعون{"
 

 المرآن
 [ 7ٕٓ({ ]الشعراء: 7ٕٓ}َما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَُمتَّعُوَن )

 التفسٌر:
ما أؼنى عنهم تمتعهم بطول العمر، وطٌب العٌش، إذا لم ٌتوبوا من شركهم؟ فعذاب هللا والع بهم 

 عاجبل أم آجبل.
الذي  ٌمول: أي شًء أؼنى عنهم التؤخٌر الذي أخرنا فً آجالهم، والمتاع لال الطبري:" 

متعناهم به من الحٌاة، إذ لم ٌتوبوا من شركهم، هل زادهم تمتٌعنا إٌاهم ذلن إال خباال؟، وهل 
نفعهم شٌبا؟، بل ضرهم بازدٌادهم من اآلثام، واكتسابهم من اإلجرام ما لو لم ٌمتعوا لم 

 .(ٖ)ٌكتسبوه"
ٌَْت إِْن َمتَّْعنَاُهْم ِسنٌَِن{   إلى لوله }َما أَْؼنَى َعْنُهْم َما َكانُوا لال ابن زٌد، فً لوله: "}أَفََرأَ

 .(ٗ)ٌَُمتَّعُوَن{، لال: هإالء أهل الكفر"
أبو زٌد فٌض بن إسحاق: "سؤلت الفضٌل بن عٌاض، عن لول هللا عز وجل: لال  

}أفرأٌت إن متعناهم سنٌن. ثم جاءهم ما كانوا ٌوعدون. ما أؼنى عنهم ما كانوا ٌمتعون{، لال: 
 .(٘)لراءتها تفسٌرها"

 
 المرآن

({ ]الشعراء: 9ٕٓ( ِذْكَرى َوَما ُكنَّا َظاِلِمٌَن )8ٕٓ}َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة إِالَّ لََها ُمْنِذُروَن )
ٕٓ8-ٕٓ9  ] 
 التفسٌر:

وما أهلكنا ِمن لرٌة من المرى فً األمم جمٌعًا، إال بعد أن نرسل إلٌهم رسبل ٌنذرونهم، تذكرة 
 لهم وتنبًٌها على ما فٌه نجاتهم، وما كنا ظالمٌن فنعذب أمة لبل أن نرسل إلٌها رسوال. 

[، أي:" وما أهلكنا ِمن 1ٕٓلوله تعالى:}َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة إاِلَّ لََها ُمْنِذُروَن{ ]الشعراء:  
 .(ٙ)لرٌة من المرى فً األمم جمٌعًا، إال بعد أن نرسل إلٌهم رسبل ٌنذرونهم"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة{ من هذه المرى التً وصفت فً  
 .(2)لٌهم"هذه السور إال بعد إرسالنا إلٌهم رسبل ٌنذرونهم بؤسنا على كفرهم وسخطنا ع

ثم لال هللا تعالى مخبًرا عن عدله فً خلمه : أنَّه ما أهلن أمة من األمم  لال ابن كثٌر:" 
إال بعد اإلعذار إلٌهم ، واإلنذار لهم وبعثة الرسل إلٌهم ولٌام الحجج علٌهم ؛ ولهذا لال : } َوَما 

بٌَِن َحتَّى أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة إِال لََها ُمْنِذُروَن. ِذْكَرى َوَما ُكنَّا َظاِلِمٌَن { كما لا ل تعالى : } َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ

                                                           

 .1ٕٖٕ/5(:ص552٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٖٕ/5(:ص551٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕٖٕ/5(:صٓٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
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َها ٘ٔنَْبعََث َرُسوال { ]اإلسراء :  [ ، ولال تعالى : } َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى َحتَّى ٌَْبعََث فًِ أُّمِ
ٌِْهْم آٌَاتِنَا ] َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكً اْلمَُرى إاِل  َوأَْهلَُها َظالِ   .(ٔ)["5ُ٘موَن { ]المصص : َرُسوال ٌَتْلُو َعلَ

 .(ٕ)عن مجاهد: "}َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة إاِل لََها ُمْنِذُروَن. ِذْكَرى{، لال: الرسل" 
لوله: "}وما أهلكنا من لرٌة إال لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمٌن{، لال: ما  عن لتادة، 

 .(ٖ)كنا لنعذبهم إال بعد البٌنة والحجة والعذر، حتى ٌرسل الرسل، وننزل الكتب تذكرة"
ما أهلن هللا من لرٌة إال من بعد ما جاءتهم الرسل، والحجة، والبٌان من  ولال لتادة:" 

 .(ٗ)ى خلمه"هللا، وهلل الحجة عل
 .  (٘)[، أي:" تذكرة لهم وتنبًٌها على ما فٌه نجاتهم"5ٕٓلوله تعالى:}ِذْكَرى{ ]الشعراء:  
لال الطبري:" ٌمول: إال لها منذرون ٌنذرونهم، تذكرة لهم وتنبٌها لهم على ما فٌه النجاة  

 .(ٙ)لهم من عذابنا"
 .(2)الذكرى: الرسل" لال مجاهد:" 

 .(1){، لال: الرسل"عن ابن ُجَرٌج: "}ذكرى
[، أي:" وما كنا ظالمٌن فنعذب أمة لبل أن 5ٕٓلوله تعالى:}َوَما ُكنَّا َظاِلِمٌَن{ ]الشعراء:  

  . (5)نرسل إلٌها رسوال"
لال الطبري:" ٌمول: وما كنا ظالمٌهم فً تعذٌبناهم وإهبلكهم، ألنا إنما أهلكناهم، إذ 

عد اإلعذار علٌهم واإلنذار، ومتابعة الحجج علٌهم عتوا علٌنا، وكفروا نعمتنا، وعبدوا ؼٌرنا ب
" ًّ بؤن ذلن ال ٌنبؽً أن ٌفعلوه، فؤبوا إال التمادي فً الؽ
(ٔٓ). 

  
 المرآن

لَْت بِِه الشٌََّاِطٌُن ) ( إِنَُّهْم َعِن السَّْمعِ ٕٔٔ( َوَما ٌَْنبَِغً لَُهْم َوَما ٌَْستَِطٌعُوَن )ٕٓٔ}َوَما تَنَزَّ
 [ ٕٕٔ-ٕٓٔ({ ]الشعراء: ٕٕٔلََمْعُزولُوَن )
 التفسٌر:

لَْت بالمرآن على دمحم الشٌاطٌن  ٌعونه؛ وال ٌصح منهم ذلن، وما ٌستط -كما ٌزعم الكفرة-وما تَنَزَّ
 ألنهم عن استماع المرآن من السماء محجوبون مرجومون بالشهب.

لَْت بِِه الشٌََّاِطٌُن{ ]الشعراء:   لَْت بالمرآن على ٕٓٔلوله تعالى:}َوَما تَنَزَّ [، أي:" وما تَنَزَّ
 .(ٔٔ)"-كما ٌزعم الكفرة-دمحم الشٌاطٌن 

ٌاطٌن على دمحم، ولكنه ٌنزل لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وما تنزلت بهذا المرآن الش
 .(ٕٔ)به الروح األمٌن"

ٌمول تعالى مخبًرا عن كتابه العزٌز ، الذي ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه  لال ابن كثٌر:" 
وال من خلفه ، تنزٌل من حكٌم حمٌد : أنه نزل به الروح األمٌن المإٌد من هللا ، } َوَما تَنزلَْت بِِه 

الشٌََّاِطٌُن {"
(ٖٔ). 

                                                           

 .٘ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕٕٗ/5(:صٖٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٖٕ/5(:صٔٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٕٗ/5(:صٕٓٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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لتادة، لوله: "}َوَما تَنزلَْت بِِه الشٌََّاِطٌُن{، لال: هذا المرآن"عن  
بكتاب . وفً رواٌة:"(ٔ)

 .(ٕ)هللا"
 لال الطبري:" (ٖ)، بالواو«َوَما تَنزلَْت بِِه الشٌََّاُطونَ »عن الحسن أنه كان ٌمرأ ذلن:  

ٌر المسلمٌن وذلن لحن، وٌنبؽً أن ٌكون ذلن إن كان صحٌحا عنه، أن ٌكون توهم أن ذلن نظ
 .(ٗ)والمإمنٌن، وذلن بعٌد من هذا"

، وهو ؼلط عند النحوٌٌن، ومخالفة عند المراء «الشٌاطون:»لال الزجاج:" ولرأ الحسن  
للمصحؾ، فلٌس ٌجوز فً لراءة وال عند النحوٌٌن، ولو كان ٌجوز فً النحو، والمصحؾ على 

 . (٘)خبلفه لم تجز عندي المراءة به"
[، أي:" وال ٌصح منهم ٕٔٔتعالى:}َوَما ٌَْنبَِؽً لَُهْم َوَما ٌَْستَِطٌعُوَن{ ]الشعراء: لوله  

 .(ٙ)ذلن، وما ٌستطٌعونه"
لال الطبري:" ٌمول: وما ٌنبؽً للشٌاطٌن أن ٌنزلوا به علٌه، وال ٌصلح لهم ذلن، وما 

 .(2)و به من السماء"ٌستطٌعون أن ٌتنزلوا به، ألنهم ال ٌصلون إلى استماعه فً المكان الذي ه
أي : لٌس هو من بُْؽٌتهم وال من طلبتهم ؛ ألن من سجاٌاهم الفساد لال ابن كثٌر:" 

وإضبلل العباد ، وهذا فٌه األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ، ونور وهدى وبرهان عظٌم ، 
 .(1)فبٌنه وبٌن الشٌاطٌن منافاة عظٌمة"

ٌنزلوا به، ٌعنً بكتاب هللا، }وما ٌستطٌعون{ عن لتادة، لوله: "}وما ٌنبؽً لهم{ أن  
 .(5)ٌمول: ال ٌمدرون على ذلن وال ٌستطٌعونه"

[، أي:" ألنهم عن استماع ٕٕٔلوله تعالى:}إِنَُّهْم َعِن السَّْمعِ لََمْعُزولُوَن{ ]الشعراء:  
 . (ٓٔ)المرآن من السماء محجوبون مرجومون بالشهب"
سمع المران من المكان الذي هو به من السماء  لال الطبري:" ٌمول: إن الشٌاطٌن عن
 .(ٔٔ)لمعزولون، فكٌؾ ٌستطٌعون أن ٌتنزلوا به"

أي : ولو انبؽى لهم لما استطاعوا ذلن ، لال هللا تعالى : } لَْو أَنزْلنَا َهذَا  لال ابن كثٌر:" 
 ِ ًعا ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ ٌْتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ  .(ٕٔ)["ٕٔ { ]الحشر : اْلمُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََرأَ

 . (ٖٔ)لال الزجاج:" لما رموا بالنجوم منعوا من السمع" 
إِنَُّهْم َعِن السَّْمعِ لََمْعُزولُوَن{، لال: عن سمع السماء"عن لتادة، لوله :"} 

. وفً (ٗٔ)
 .(٘ٔ)عن سمع المرآن" رواٌة:"
فؤخبرهم هللا عز وجل: أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص -زعموا أن الشٌاطٌن تنزلت به على دمحم لال ابن زٌد:" 

ال تمدر على ذلن وال تستطٌعه، وما ٌنبؽً لهم أن ٌنزلوا به وهو محجور علٌهم، ولرأ لول هللا: 
 .(ٔ)}وما ٌنبؽً لهم وما ٌستطٌعون. إنهم عن السمع لمعزولون{"

                                                           

 .ٗٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٕٗ/5(:صٗٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٗٓٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٕٗ/5(:صٙٓٓٙٔ(، )٘ٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٗانً المرآن:مع (ٖٔ)
 .ٗٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٗٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 [:ٕٕٔ-ٕٕٓفوابد اآلٌات:]
 بٌان أن المجرمٌن إذا شاهدوا العذاب تمنوا التوبة وال ٌمكنون منها. -ٔ
 بٌان أن استعجال عذاب هللا حمك ونزغ فً الرأي وفساد فً العمل. -ٕ
 بٌان أن طول العمر وسعة الرزق ال ٌؽنٌان عن صاحبها شٌباً من عذاب هللا إذا نزل به. -ٖ
 بعد اإلنذار والبٌان. بٌان سنة هللا تعالى فً أنه ال ٌهلن أمة إال -ٗ
 إبطال مزاعم المشركٌن فً أن المرآن من جنس ما ٌموله الكهان، وأن الشٌاطٌن تتنزل به -٘
 

 المرآن
ِ إِلًَها آَخَر فَتَُكوَن ِمَن اْلُمعَذَّبٌَِن )  [ ٖٕٔ({ ]الشعراء: ٖٕٔ}فاََل تَْدُع َمَع َّللاَّ

 التفسٌر:
 فبل تعبد مع هللا معبوًدا ؼٌره، فٌنزل بن من العذاب ما نزل بهإالء الذٌن عبدوا مع هللا ؼٌره. 

ِ إِلًَها آَخَر{ ]الشعراء:   [، أي:" فبل تعبد مع هللا معبوًدا ٖٕٔلوله تعالى:}فبََل تَْدعُ َمَع َّللاَّ
 .(ٕ)ؼٌره"
 .(ٖ)لال الطبري:" أي: ال تعبد معه معبودا ؼٌره" 
ٌِْه َوَسلَّم َ والمراد ؼٌره، أي: ال تعبد ٌا لال   ُ َعلَ الصابونً:" الخطاب للرسول َصلَّى َّللاَّ

 .(ٗ)دمحم مع هللا معبوداً آخر"
ٌنهى تعالى رسوله أصبل وأمته أسوة له فً ذلن، عن دعاء ؼٌر هللا، من  لال السعدي:"
 .(٘)جمٌع المخلولٌن"

 .(ٙ)ٌمول تعالى آمًرا بعبادته وحده ال شرٌن له" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)لال ٌحٌى بن سبلم:" ولد عصمه هللا من ذلن" 
 عن أبً مجلز لال: "كنت جالسا، عند عبد هللا بن عمر، فسؤله رجل، عن الشرن؟ 

 .(1)لال: أن تجعل مع هللا إلها آخر"
[، أي:" فٌنزل بن من العذاب ما نزل ٖٕٔلوله تعالى:}فَتَُكوَن ِمَن اْلُمعَذَّبٌَِن{ ]الشعراء:  

 .(5)بهإالء الذٌن عبدوا مع هللا ؼٌره"
لال الطبري:" فٌنزل بن من العذاب ما نزل بهإالء الذٌن خالفوا أمرنا وعبدوا  
 .(ٓٔ)ؼٌرنا"
 .(ٔٔ)أّن َمْن أشرن به عذبه" لال ابن كثٌر:أي:" 

وأن ]دعاء ؼٌر هللا[ موجب للعذاب الدابم، والعماب السرمدي، لكونه  لال السعدي:"
ٌِْه اْلَجنَّةَ َوَمؤَْواهُ النَّاُر{ والنهً عن الشًء، 55٘]ص: ُ َعلَ َم َّللاَّ ِ فَمَْد َحرَّ [ شركا، }َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ

بة، وخوفا، أمر بضده، فالنهً عن الشرن، أمر بإخبلص العبادة هلل وحده ال شرٌن له، مح
 .(ٕٔ)ورجاء، وذال وإنابة إلٌه فً جمٌع األولات"

 

                                                                                                                                                                      

 .1ٕٕ٘-1ٕٕٗ/5(:ص5ٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .51٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٙٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .1ٕٕ٘/5(:صٓٔٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .51٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 المرآن
 [ ٕٗٔ({ ]الشعراء: ٕٗٔ}َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن اْْلَْلَربٌَِن )

 التفسٌر:
ر   األلرب فاأللرب ِمن لومن، ِمن عذابنا، أن ٌنزل بهم. -أٌها الرسول  -وحذِّ
: وأنذر عشٌرتن من لومن األلربٌن إلٌن لال الطبري:" ٌمول جّل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

لرابة، وحذّرهم من عذابنا أن ٌنزل بهم بكفرهم. وذُكر أن هذه اآلٌة لما نزلت، بدأ ببنً جده عبد 
 .(ٔ)المطلب وولده، فحذّرهم وأنذرهم"

ثم لال تعالى آمًرا لرسوله ، صلوات هللا وسبلمه علٌه أن ٌنذر عشٌرته  لال ابن كثٌر:" 
أللربٌن ، أي : األدنٌن إلٌه ، وأنه ال ٌَُخلِّص أحًدا منهم إال إٌمانهُ بربه عز وجل "ا

(ٕ). 
ولما أمره بما فٌه كمال نفسه، أمره بتكمٌل ؼٌره فمال: }َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن  لال السعدي:"

األْلَربٌَِن{ الذٌن هم ألرب الناس إلٌن، وأحمهم بإحسانن الدٌنً والدنٌوي، وهذا ال ٌنافً أمره 
ن بإنذار جمٌع الناس، كما إذا أمر اإلنسان بعموم اإلحسان، ثم لٌل له " أحسن إلى لرابتن " فٌكو
هذا خصوصا داال على التؤكٌد، وزٌادة الحك، فامتثل ملسو هيلع هللا ىلص، هذا األمر اإللهً، فدعا سابر بطون 
لرٌش، فعمم وخصص، وذكرهم ووعظهم، ولم ٌُْبك ملسو هيلع هللا ىلص من ممدوره شٌبا، من نصحهم، 

 .(ٖ)وهداٌتهم، إال فعله، فاهتدى من اهتدى، وأعرض من أعرض"
 .(ٗ)بدأ بؤهل بٌته وفصٌلته" ن:"لال الضحا 
أمر دمحم أن ٌنذر لومه، وٌبدأ بؤهل بٌته وفصٌلته، لال: }وكذب به  لال ابن عباس:" 

 .(٘)لومن وهو الحك{"
لما نزلت هذه اآلٌة: }وأنذر عشٌرتن األلربٌن{، ورهطن منهم لال ابن عباس:" 

الصفا، فهتؾ: "ٌا صباحاه! " فمالوا: من هذا الذي المخلصٌن، خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى صعد 
ٌهتؾ؟ فمالوا: دمحم، فاجتمعوا إلٌه، فمال: "ٌا بنً فبلن، ٌا بنً فبلن، ٌا بنً عبد المطلب، ٌا بنً 
عبد مناؾ"، فاجتمعوا إلٌه، فمال: " أرأٌتكم إن أخبرتكم أن خٌبل تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم 

كذبا، لال: "فإنً نذٌر لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد"، فمال أبو  مصدلً؟ "لالوا: ما جربنا علٌن
لهب: تبا لن، ما جمعتنا إال لهذا؟ ثم لام فنزلت هذه السورة: }تبت ٌدا أبً لهب{ ولد تب، كذا 

 .(ٙ)لرأ األعمش، إلى آخر السورة"
عن عابشة، لالت: "لما نزلت هذه اآلٌة: }وأنذر عشٌرتن األلربٌن{، لال رسول هللا  
ٌا صفٌة بنت عبد المطلب، ٌا فاطمة بنت دمحم ٌا بنً عبد المطلب إنً ال أملن لكم من هللا »: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)«"شٌبا، سلونً من مالً ما شبتم
لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن أنزل علٌه }وأنذر عشٌرتن األلربٌن{ : عن أبً هرٌرة،  
م من هللا، ال أؼنً عنكم من هللا شٌبا، ٌا بنً عبد مناؾ ال أؼنً ٌا معشر لرٌش اشتروا أنفسك»

عنكم من هللا شٌبا، ٌا عباس بن عبد المطلب ال أؼنً عنن من هللا شٌبا، ٌا فاطمة بنت رسول هللا 
 .(1)«"ال أؼنً عنن من هللا شٌبا، سلٌنً ما شبت، ال أؼنً عنن من هللا شٌبا

 
 المرآن

 [ ٕ٘ٔ({ ]الشعراء: ٕ٘ٔ}َواْخِفْض َجنَاَحَن ِلَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن )

                                                           

 .ٗٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .51٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٓٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٓٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .٘ٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .٘ٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
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 التفسٌر:
 وأَِلْن جانبن وكبلمن تواضعًا ورحمة لمن ظهر لن منه إجابة دعوتن.

 سبب النزول:
بدأ  [[ٕٗٔلما نزلت هذه اآلٌة]}َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن اأْلَْلَربٌَِن{ ]الشعراء:  لال ابن جرٌج:" 

بؤهل بٌته وفصٌلته؛ لال: وشك ذلن على المسلمٌن، فؤنزل هللا تعالى: }واخفض جناحن لمن 
 .(ٔ)"{اتبعن من المإمنٌن

 .(ٕ)ٌمول: وألن جانبن وكبلمن }لمن اتبعن من المإمنٌن{" لال الطبري:" 
بلٌن جانبن، ولطؾ خطابن لهم، وتوددن، وتحببن إلٌهم، وحسن  لال السعدي:أي:"

ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو خلمن واإل حسان التام بهم، ولد فعل ملسو هيلع هللا ىلص، ذلن كما لال تعالى: }فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ
وا ِمْن َحْوِلَن فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْستَْؽِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فًِ األْمِر{ فه ذه ُكْنَت فَظًّا َؼِلٌَظ اْلمَْلِب الْنفَضُّ

، أكمل األخبلق، التً ٌحصل بها من المصالح العظٌمة، ودفع المضار، ما هو مشاهد، أخبلله ملسو هيلع هللا ىلص
فهل ٌلٌك بمإمن باهلل ورسوله، وٌدعً اتباعه وااللتداء به، أن ٌكون كبل على المسلمٌن، شرس 
أو األخبلق، شدٌد الشكٌمة علٌهم، ؼلٌظ الملب، فظ المول، فظٌعه؟ ]و[ إن رأى منهم معصٌة، 
سوء أدب، هجرهم، وممتهم، وأبؽضهم، ال لٌن عنده، وال أدب لدٌه، وال توفٌك، لد حصل من 
هذه المعاملة، من المفاسد، وتعطٌل المصالح ما حصل، ومع ذلن تجده محتمرا لمن اتصؾ 
ل نفسه ورفعها، وأعجب بعمله،  بصفات الرسول الكرٌم، ولد رماه بالنفاق والمداهنة، ولد كمَّ

 .(ٖ)ال من جهله، وتزٌٌن الشٌطان وخدعه له"فهل هذا إ
 .(٘)ذلل لهم" . وفً رواٌة:"(ٗ)ٌمول: لن لهم" لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)}واخفض{، ٌمول: اخضع" عن سعٌد بن جبٌر:" 
 .(2)وأمره أن ٌلٌن جانبه لمن اتبعه من عباد هللا المإمنٌن " لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ا تَْعَملُوَن )  [ ٕٙٔ({ ]الشعراء: ٕٙٔ}فَِإْن َعَصْوَن فَمُْل إِنًِّ بَِريٌء ِممَّ

 التفسٌر:
أ من أعمالهم، وما هم علٌه من الشرن والضبلل.  فإن خالفوا أمرن ولم ٌتبعون، فتبرَّ

 .(1)[، أي:" فإِن لم ٌطٌعون وخالفوا أمرن"ٕٙٔلوله تعالى:}فَإِْن َعَصْوَن{ ]الشعراء:  
فإن عصتن ٌا دمحم عشٌرتن األلربون الذٌن أمرتن بإنذارهم، وأبوا إال  الطبري:" لال 

 .(5)اإللامة على عبادة األوثان، واإلشران بالرحمن"
ا تَْعَملُوَن{ ]الشعراء:   [، أي:" فتبرأ منهم ومن ٕٙٔلوله تعالى:}فَمُْل إِنًِّ بَِريٌء ِممَّ
 .(ٓٔ)أعمالهم"
بريء مما تعملون{ من عبادة األصنام ومعصٌة بارئ فمل لهم: }إنً  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)األنام"

                                                           

 .ٔٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٔٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٔٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕ2ٕ/5(:ص2ٔٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕ2ٕ/5(:صٙٔٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٙٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٔٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٔٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)



ٕ2ٓ 
 

ومن عصاه من خلك هللا كابنًا َمْن كان فلٌتبرأ منه ؛ ولهذا لال : }. فَإِْن  لال ابن كثٌر:" 
ا تَْعَملُوَن {. وهذه النِّذارة الخاصة ال تنافً العامة ، بل هً فرد من  َعَصْوَن فَمُْل إِنًِّ بَِريٌء ِممَّ

[ ، ولال : } ِلتُْنِذَر أُمَّ ٙابها ، كما لال : } ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُإُهْم فَُهْم َؼافِلُوَن { ]ٌس : أجز
[ ، ولال : } َوأَْنِذْر بِِه الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْن ٌُْحَشُروا إِلَى َربِِّهْم { 2اْلمَُرى َوَمْن َحْولََها { ]الشورى : 

َر بِِه اْلُمتَِّمٌَن َوتُْنِذَر بِِه لَْوًما لُدًّا { ]مرٌم :  ٔ٘]األنعام :  [ ، ولال : } 52[ ، ولال : } ِلتُبَّشِ
[ ، كما لال : } َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ { 5ٔألْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََػ { ]األنعام : 

 .(ٔ)["2ٔ]هود : 
}فَإِْن َعَصْوَن{ فً أمر من األمور، فبل تتبرأ منهم، وال تترن  لال السعدي:أي:"

معاملتهم، بخفض الجناح، ولٌن الجانب، بل تبرأ من عملهم، فعظهم علٌه وانصحهم، وابذل 
لدرتن فً ردهم عنه، وتوبتهم منه، وهذا لدفع احتراز وهم من ٌتوهم، أن لوله }َواْخِفْض 

بجمٌع ما ٌصدر منهم، ما داموا مإمنٌن، فدفع هذا بهذا وهللا  َجنَاَحَن{ للمإمنٌن، ٌمتضً الرضاء
 .(ٕ)أعلم"
لال أبو حٌان:" ولما كان اإلنذار ٌترتب علٌه إما الطاعة وإما العصٌان، جاء التمسٌم  

علٌهما، فكؤن المعنى: أن من اتبعن مإمنا، فتواضع له فلذلن جاء لسٌمه: فإن عصون فتبرأ 
 . (ٖ)منهم ومن أعمالهم"

 
 المرآن

ِحٌِم ) ( َوتَمَلُّبََن فًِ السَّاِجِدٌَن 8ٕٔ( الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم )7ٕٔ}َوتََوكَّْل َعلَى اْلعَِزٌِز الرَّ
 [ ٕٕٓ-7ٕٔ({ ]الشعراء: ٕٕٓ( إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم )9ٕٔ)

 التفسٌر:
ْض أمرن إلى هللا العزٌز الذي ال ٌؽالَب وال ٌُْمَهر، الرحٌم الذي ال ٌخذل أولٌاءه، وهو الذي  وفَّوِ

ٌران حٌن تموم للصبلة وحدن فً جوؾ اللٌل، وٌرى تملُّبن مع الساجدٌن فً صبلتهم معن 
هو السمٌع لتبلوتن وذكرن، العلٌم بنٌتن وعملن. -سبحانه-لابًما وراكعًا وساجًدا وجالًسا، إنه 

  
ْض أمرن إلى 2ِٕٔحٌِم { ]الشعراء: لوله تعالى:}َوتََوكَّْل َعلَى اْلعَِزٌِز الرَّ   [، أي:" وفَّوِ

 .(ٗ)هللا العزٌز الذي ال ٌؽالَب وال ٌُْمَهر، الرحٌم الذي ال ٌخذل أولٌاءه"
}وتوكل على العزٌز{ فى نممته من أعدابه. }الرحٌم{ بمن أناب إلٌه  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(٘)وتاب من معاصٌه"
؛ فإنه مإٌدن وناصرن وحافظن ومظفرن وُمْعٍل أي : فً جمٌع أمورن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)كلمتن"
 .(2)ٌعنً: }وتوكل على العزٌز الرحٌم{، أي: ارض به من العباد" لال دمحم بن إسحاق:" 
}وتوكل على هللا{ ٌكفن شر من ٌعصٌن منهم ومن ؼٌرهم، وتوكل  لال الزمخشري:" 

 .(1)على العزٌز الرحٌم على الذي ٌمهر أعداءن بعزته وٌنصرن علٌهم برحمته"
"تفوٌض الرجل أمره إلى من ٌملن أمره وٌمدر على نفعه وضره. ولالوا: «: التوكل»و

صٌة هلل، فعلى هذا إذا ولع اإلنسان المتوكل من إن دهمه أمر لم ٌحاول دفعه عن نفسه بما هو مع

                                                           

 .ٙٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .51٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .52ٔ/1البحر المحٌط: (ٖ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕ2ٕ/5(:ص5ٔٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٔٗ/ٖالكشاؾ: (1)
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فً محنة ثم سؤل ؼٌره خبلصه، لم ٌخرج من حد التوكل، ألنه لم ٌحاول دفع ما نزل به عن 
 .(ٔ)نفسه بمعصٌة هللا"

أعظم مساعد للعبد على المٌام بما أمر به، االعتماد على ربه، واالستعانة  لال السعدي:"
لن أمر هللا تعالى بالتوكل علٌه فمال: }َوتََوكَّْل َعلَى اْلعَِزٌِز بمواله على توفٌمه للمٌام بالمؤمور، فلذ

ِحٌِم{ والتوكل هو اعتماد الملب على هللا تعالى، فً جلب المنافع، ودفع المضار، مع ثمته به،  الرَّ
وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزٌز رحٌم، بعزته ٌمدر على إٌصال الخٌر، ودفع الشر عن 

 .(ٕ)، ٌفعل ذلن"عبده، وبرحمته به
، وبه لرأ نافع وابن عامر، وله محمبلن «فتوكل»وفً مصاحؾ أهل المدٌنة والشام:  

 .(ٖ)«فبل تدع» أو«. فمل» فً العطؾ: أن ٌعطؾ على
[، أي:" وهو الذي ٌران حٌن تموم 2ٕٔلوله تعالى:}الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم{ ]الشعراء:  

 .(ٗ)للصبلة وحدن فً جوؾ اللٌل"
 .(٘)ٌمول: الذي ٌران حٌن تموم إلى صبلتن" لال الطبري:" 
أي : هو معتن بن ، كما لال تعالى : } َواْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّن فَإِنََّن بِؤَْعٌُنِنَا {  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)["1ٗ]الطور : 
ثم أتبع كونه رحٌما على رسوله ما هو من أسباب الرحمة: وهو ذكر  لال الزمخشري:" 
ان ٌفعله فً جوؾ اللٌل من لٌامه للتهجد، وتملبه فً تصفح أحوال المتهجدٌن من أصحابه، ما ك

لٌطلع علٌهم من حٌث ال ٌشعرون، وٌستبطن سر أمرهم، وكٌؾ ٌعبدون هللا، وكٌؾ ٌعملون 
آلخرتهم، كما ٌحكى أنه حٌن نسخ فرض لٌام اللٌل، طاؾ تلن اللٌلة ببٌوت أصحابه لٌنظر ما 

لٌهم وعلى ما ٌوجد منهم من فعل الطاعات وتكثٌر الحسنات، فوجدها ٌصنعون لحرصه ع
 .(2)كبٌوت الزنابٌر لما سمع منها من دندنتهم بذكر هللا والتبلوة"

 .(1)عن مجاهد، لوله: "}الذي ٌران حٌن تموم{، لال: أٌنما كنت" 
 .(5)الذي ٌران حٌن تموم{، لال: حٌن تموم إذا صلٌت وحدن"عن الحسن:" } 
 .(ٓٔ)الضحان:" حٌن تموم من فراشن، أو من مجلسن" ولال 
 .(ٔٔ)وعن عكرمة، لال: "}الذي ٌران حٌن تموم{ معهم وتمعد" 
 .(ٕٔ)لال لتادة:" ٌمول: الذي ٌران لابما، وجالسا وعلى حاالتن" 
 .(ٖٔ)وعن الحسن، "}الذي ٌران حٌن تموم{، حٌن تخلو بها" 
[، أي:" وٌرى تملُّبن مع الساجدٌن 2ٕٔالسَّاِجِدٌَن{ ]الشعراء: لوله تعالى:}َوتَمَلُّبََن فًِ  

 .(ٗٔ)فً صبلتهم معن لابًما وراكعًا وساجًدا وجالًسا"
 [، وجوه من التفسٌر:2ٕٔوفً لوله تعالى:}َوتَمَلُّبََن فًِ السَّاِجِدٌَن{ ]الشعراء:  

                                                           

 .ٖٔٗ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .55٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔٔ/ٙكثٌر:تفسٌر ابن  (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٖالكشاؾ: (2)
 .ٔٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٕ1ٕ/5(:صٕٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕ1ٕ/5(:صٖٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕ1ٕ/5(:صٕٗٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕ1ٕ/5(:صٕ٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕ1ٕ/5(:ص2ٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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، (ٔ). لاله ابن عباسأحدها: معناه: وٌرى تملبن فً صبلتن حٌن تموم، ثم تركع، وحٌن تسجد
 .(ٕ)وعكرمة

وٌرى تملبن فً المصلٌن، وإبصارن منهم من هو خلفن، كما تبصر من هو بٌن الثانً: معناه: 
 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)، ولتادة(ٖ)ٌدٌن منهم. وهذا لول مجاهد

 .(ٙ)كان ٌرى من خلفه، كما ٌرى من لدامه" لال مجاهد:" 
 .(2)صفوفكم ؛ فإنً أراكم من وراء ظهري"وٌشهد لهذا ما صح فً الحدٌث : "َسّووا 

 .(1)أي: تصرفن معهم فً الجلوس والمٌام والمعود. لاله ابن عباس أٌضاالثالث: 
 .(5)لال ابن عباس:" ٌران وأنت مع الساجدٌن تملب وتموم وتمعد معهم" 
المراد بالساجدٌن: المصلون، وتملبه فً الساجدٌن: تصرفه فٌما بٌنهم  لال الزمخشري:" 

بمٌامه وركوعه وسجوده ولعوده إذا أمهم.. وٌحتمل أنه: ال ٌخفى علٌه حالن كلما لمت وتملبت 
 .(ٓٔ)مع الساجدٌن فً كفاٌة أمور الدٌن"

 .(ٔٔ)وٌرى تصرفن فً الناس. وهذا لول الحسن الرابع: المعنى:
ً لول ف« الساجدون»وتصرفن فً أحوالن كما كانت األنبٌاء من لبلن تفعله، والخامس: معناه: 

 .(ٕٔ)لابل هذا المول: األنبٌاء. وهذا لول سعٌد
 .(ٖٔ)ٌعنً: تملبه من صلب نبً إلى صلب نبً ، حتى أخرجه نبٌا. وهذا لول ابن عباسالسادس: 
 .(ٗٔ)ٌتملب فً أصبلب األنبٌاء حتى ولدته أمه" -ملسو هيلع هللا ىلص -ما زال النبً ولال ابن عباس:" 
وأولى األلوال فً ذلن بتؤوٌله لول من لال تؤوٌله: وٌرى تملبن مع  لال الطبري:" 

الساجدٌن فً صبلتهم معن، حٌن تموم معهم وتركع وتسجد، ألن ذلن هو الظاهر من معناه. فؤما 
لول من وجهه إلى أن معناه: وتملبن فً الناس، فإنه لول بعٌد من المفهوم بظاهر التبلوة، وإن 

ان ال شًء إال وظله ٌسجد هلل، فإنه لٌس المفهوم من لول المابل: فبلن كان له وجه، ألنه وإن ك
مع الساجدٌن، أو فً الساجدٌن، أنه مع الناس أو فٌهم، بل المفهوم بذلن أنه مع لوم سجود، 
السجود المعروؾ، وتوجٌه معانً كبلم هللا إلى األؼلب أولى من توجٌهه إلى األنكر، وكذلن 

اه: تتملب فً أبصار الساجدٌن، وإن كان له وجه، فلٌس ذلن الظاهر أٌضا فً لول من لال: معن
من معانٌه. فتؤوٌل الكبلم إذن: وتوكل على العزٌز الرحٌم، الذي ٌران حٌن تموم إلى صبلتن، 

 .(٘ٔ)وٌرى تملبن فً المإتمٌن بن فٌها بٌن لٌام وركوع وسجود وجلوس"
نبهه على االستعانة باستحضار لرب هللا، والنزول فً منزل اإلحسان  لال السعدي:"

فمال: }الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم َوتَمَلُّبََن فًِ السَّاِجِدٌَن{ أي: ٌران فً هذه العبادة العظٌمة، التً هً 
الصبلة، ولت لٌامن، وتملبن راكعا وساجدا خصها بالذكر، لفضلها وشرفها، وألن من استحضر 

                                                           

 .ٔٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .(2ٕٖرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(2)
 .ٖٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٙالبزار كما فً تفسٌر ابن كثٌر:، و1ٕ1ٕ/5(:ص1ٕٓٙٔرزاه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕ1ٕ/5(:ص5ٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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فٌها لرب ربه، خشع وذل، وأكملها، وبتكمٌلها، ٌكمل سابر عمله، وٌستعٌن بها على جمٌع 
 .(ٔ)أموره"
 .(ٕ)«وٌملبن»ولرئ:  
هو السمٌع  -سبحانه-[، أي:" إنه 2ٕٔلوله تعالى:}إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]الشعراء:  

 .(ٖ)لتبلوتن وذكرن، العلٌم بنٌتن وعملن"
ٌمول تعالى ذكره: إن ربن هو السمٌع تبلوتن ٌا دمحم، وذكرن فً صبلتن  لال الطبري:" 

ما تتلو وتذكر، العلٌم بما تعمل فٌها وٌعمل فٌها من ٌتملب فٌها معن مإتما بن، ٌمول: فرتل فٌها 
 .(ٗ)المرآن، وألم حدودها، فإنن بمرأى من ربن ومسمع"

  .(٘)بما تنوٌه وتعمله"لال الزمخشري:" إنه هو السمٌع لما تموله العلٌم  
أي : السمٌع أللوال عباده ، العلٌم بحركاتهم وسكناتهم ، كما لال تعالى :  لال ابن كثٌر:" 

ٌُْكْم ُشُهوًدا إِذْ   } َوَما تَُكوُن فًِ َشؤٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمْن لُْرآٍن َوال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إاِل ُكنَّا َعلَ
 .(ٙ)["ٔٙآلٌة. ]ٌونس : تُِفٌُضوَن فٌِِه { ا

عن مماتل بن حٌان، لوله: "}إنه هو السمٌع العلٌم{: ٌعلم نجواهم وٌسمع كبلمهم، ثم  
 .(2)ٌنببهم ٌوم المٌامة بكل شًء نطموا به سٌا أو حسن"

}إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌُع{ لسابر األصوات على اختبلفها وتشتتها وتنوعها،  لال السعدي:"
حاط بالظواهر والبواطن، والؽٌب والشهادة. فاستحضار العبد رإٌة هللا له فً }اْلعَِلٌُم{ الذي أ

جمٌع أحواله، وسمعه لكل ما ٌنطك به، وعلمه بما ٌنطوي علٌه للبه، من الهم، والعزم، والنٌات، 
 .(1)مما ٌعٌنه على منزلة اإلحسان"

 [:ٕٕٓ-ٖٕٔفوابد اآلٌات:]
 الى من سابر مخلولاته ألنه الشرن الحرام.تمرٌر التوحٌد، وحرمة دعاء ؼٌر هللا تع -ٔ
 من مات ٌدعو ؼٌر هللا فهو معذب ال محالة مع المعذبٌن. -ٕ
 تمرٌر لاعدة البدء باأللارب فً كل شًء ألنهم ألصك بمرٌبهم من ؼٌرهم. -ٖ
 مشروعٌة لٌن الجانب والتواضع للمإمنٌن السٌما الحدٌثو عهد باإلسبلم. -ٗ
 الشرن وأهله.وجوب البراءة من  -٘
 وجوب التوكل على هللا والمٌام بما أوجبه هللا تعالى. -ٙ
 فضل لٌام اللٌل وصبلة الجماعة لما ٌحصل للعب من معٌة هللا تعالى. -2
 

 المرآن
ُل الشٌََّاِطٌُن ) ُل َعلَى ُكّلِ أَفَّاٍن أَثٌٍِم )ٕٕٔ}َهْل أُنَبِّئُُكْم َعلَى َمْن تَنَزَّ السَّْمَع  ( ٌُْلمُونَ ٕٕٕ( تَنَزَّ

 [ ٖٕٕ-ٕٕٔ({ ]الشعراء: َٖٕٕوأَْكثَُرُهْم َكاِذبُوَن )
 التفسٌر:

ل الشٌاطٌن؟ تتنزل على كل كذَّاب كثٌر اآلثام من الكهنة،  -أٌها الناس-هل أخبركم  على َمن تنزَّ
ٌَْستَِرُق الشٌاطٌن السمع، ٌتخطفونه من المؤل األعلى، فٌلمونه إلى الكهان، وَمن جرى مجراهم 

 الفسمة، وأكثر هإالء كاذبون، ٌَْصُدق أحدهم فً كلمة، فٌزٌد فٌها أكثر ِمن مابة كذبة.  ِمنَ 

                                                           

 .55٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٕٓ/5(:ص1ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .55٘تفسٌر السعدي: (1)
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ُل الشٌََّاِطٌُن{ ]الشعراء:   -[ ، أي:" هل أخبركم ٕٕٔلوله تعالى:}َهْل أُنَبِّبُُكْم َعلَى َمْن تَنَزَّ
ل الشٌاطٌن؟" -أٌها الناس  .(ٔ)على َمن تنزَّ
هذا جواب لمن لال من مكذبً الرسول: إن دمحما ٌنزل علٌه شٌطان.  لال السعدي:" 

ولول من لال: إنه شاعر فمال: }َهْل أُنَبِّبُُكْم{ أي: أخبركم الخبر الحمٌمً الذي ال شن فٌه وال 
 .(ٕ)شبهة، على من تنزل الشٌاطٌن، أي: بصفة األشخاص، الذٌن تنزل علٌهم الشٌاطٌن"

ُل عَ   [ ، أي:" تتنزل على كل كذَّاب ٕٕٕلَى ُكّلِ أَفَّاٍن أَثٌٍِم{ ]الشعراء: لوله تعالى:}تَنَزَّ
 .(ٖ)كثٌر اآلثام من الكهنة"

 .(ٗ)لال الطبري:" }أفان{، ٌعنً: كذاب بهات. }أثٌم{، ٌعنً: آثم" 
أي: كذاب، كثٌر المول للزور، واإلفن بالباطل، }أَثٌٍِم{ فً فعله، كثٌر  لال السعدي:" 

 .(٘)المعاصً، هذا الذي تنزل علٌه الشٌاطٌن، وتناسب حاله حالهم"
 .(ٙ)عن مجاهد، لوله: "}كل أفان أثٌم{، لال: كل كذاب من الناس" 
 .(2)من اإلنس" لال لتادة:" هم الكهنة تسترق الجن السمع، ثم ٌؤتون به إلى أولٌابهم 
عن سعٌد بن وهب، لال: "كنت عند عبد هللا بن الزبٌر، فمٌل له: إن المختار ٌزعم أنه  

ٌوحى إلٌه، فمال: صدق، ثم تبل: }هل أنببكم على من تنزل الشٌاطٌن تنزل على كل أفان 
 .(1)أثٌم{"
ما استرلوه من السمع [، أي:" تُلمً الشٌاطٌن ٖٕٕلوله تعالى:}ٌُْلمُوَن السَّْمَع{ ]الشعراء:  

 .(5)إلى أولٌابهم الكهنة "
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ٌلمً الشٌاطٌن السمع، وهو ما ٌسمعون مما استرلوا  

 .(ٓٔ)سمعه من حٌن حدث من السماء، إلى }كل أفان أثٌم{ من أولٌابهم من بنً آدم"
لمة من علم الؽٌب ، أي : ٌسترلون السمع من السماء ، فٌسمعون الك لال ابن كثٌر:" 

فٌزٌدون معها مابة كذبة ، ثم ٌلمونها إلى أولٌابهم من اإلنس فٌتحدثون بها ، فٌصدلهم الناس فً 
 .(ٔٔ)كل ما لالوه ، بسبب صدلهم فً تلن الكلمة التً سمعت من السماء"

عن مجاهد، لوله: "}ٌلمون السمع{، لال: الشٌاطٌن ما سمعته ألمته على كل أفان  
 .(ٕٔ)كذاب"
[، أي:" وأكثر الشٌاطٌن ٌكذبون فٌما ٖٕٕلوله تعالى:}َوأَْكثَُرُهْم َكاِذبُوَن{ ]الشعراء:  

 .(ٖٔ)ٌوحون به إلٌهم"
ٌمول: وأكثر من تنزل علٌه الشٌاطٌن كاذبون فٌما ٌمولون  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)وٌخبرون"
أي: أكثر ما ٌلمون إلٌه كذب فٌصدق واحدة، وٌكذب معها مابة، فٌختلط  لال السعدي:" 

الحك بالباطل، وٌضمحل الحك بسبب للته، وعدم علمه. فهذه صفة األشخاص الذٌن تنزل علٌهم 

                                                           

 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٗٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٗٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٗٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٗٙ/ٕتصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٗٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٗٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٕتصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .٘ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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الشٌاطٌن، وهذه صفة وحٌهم له. وأما دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فحاله مباٌنة لهذه األحوال أعظم مباٌنة، ألنه 
األمٌن، البار الراشد، الذي جمع بٌن بر الملب، وصدق اللهجة، ونزاهة األفعال من  الصادق

المحرم. والوحً الذي ٌنزل علٌه من عند هللا، ٌنزل محروسا محفوظا، مشتمبل على الصدق 
هذا وأولبن؟ وهل ٌشتبهان،  -ٌا أهل العمول  -العظٌم، الذي ال شن فٌه وال رٌب، فهل ٌستوي 

 .(ٔ)ال ٌمٌز، وال ٌفرق بٌن األشٌاء؟" إال على مجنون،
عن الزهري، لوله: "}وأكثرهم كاذبون{، لال: الشٌطان ٌسترق السمع فٌجًء بكلمة حك  

 .(ٕ)فٌمذفها فً أذن ولٌه فٌزٌد فٌها أكثر من مابة كذبة"
كانت الشٌاطٌن ٌستمعون إلى السماء فٌنزلون فٌخبرون به الكهنة، فكانت  لال لتادة:" 

الكهنة ٌحدثون به الناس، وٌخلطون به كذبا كثٌرا فؤما ما كان من سمع السماء فتصٌر حما، وأما 
  .(ٖ)ما خلطوا به من الكذب فٌصٌر كذبا"

حك فٌمذفها فً الشٌاطٌن تسترق السمع، فتجًء بكلمة  :"-رضً هللا عنها-لالت عابشة 
 .(ٗ)أذن ولٌه؛ لال: وٌزٌد فٌها أكثر من مابة كذبة"

لال دمحم بن كعب:" وهللا ما ألحد من أهل األرض فً السماء نجم، ولكنهم ٌتبعون  
وٌتخذون النجوم علة فهو كما أخبرنا هللا: }إال من خطؾ الخطفة فؤتبعه شهاب ثالب{، لال: 

  .(٘)أكثرهم كاذبون{"}على من تنزل الشٌاطٌن{ إلى لوله: }و
 

 المرآن
( َوأَنَُّهْم ٌَمُولُوَن َما ٕٕ٘( أَلَْم تََر أَنَُّهْم فًِ ُكّلِ َواٍد ٌَِهٌُموَن )ٕٕٗ}َوالشُّعََراُء ٌَتَّبِعُُهُم اْلغَاُووَن )

 [ ٕٕٙ-ٕٕٗ({ ]الشعراء: ٕٕٙاَل ٌَْفعَلُوَن )
 التفسٌر:

 -هم الضالون الزابؽون ِمن أمثالهم. ألم تر والشعراء ٌموم شعرهم على الباطل والكذب، وٌجارٌ
أنهم ٌذهبون كالهابم على وجهه، ٌخوضون فً كل فن ِمن فنون الكذب والزور  -أٌها النبً 

وتمزٌك األعراض والطعن فً األنساب وتجرٌح النساء العفابؾ، وأنهم ٌمولون ما ال ٌفعلون، 
 ٌبالؽون فً مدح أهل الباطل، وٌنتمصون أهل الحك؟

 النزول:سبب 
عن ابن عباس، لوله: "}والشعراء ٌتبعهم الؽاوون{ ... إلى آخر اآلٌة، لال: كان رجبلن  

على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أحدهما من األنصار، واآلخر من لوم آخرٌن، وأنهما تهاجٌا، وكان مع 
هم الؽاوون ألم تر أنهم كل واحد منهما ؼواة من لومه، وهم السفهاء، فمال هللا: }والشعراء ٌتبع

 .(ٙ)فً كل واد ٌهٌمون{"
َّبِعُُهُم اْلؽَاُووَن{ ]الشعراء:   [، أي:" والشعراء ٌموم شعرهم ٕٕٗلوله تعالى:}َوالشُّعََراُء ٌَت

 .(2)على الباطل والكذب، وٌجارٌهم الضالون الزابؽون ِمن أمثالهم"
 .(1)ٌمول: " والشعراء ٌتبعهم أهل الؽً ال أهل الرشاد والهدى" لال الطبري: 

 واختلؾ أهل التفسٌر فً الذٌن وصفوا بالؽً فً هذا الموضع، على ألوال:
 .(ٔ)، ولتادة(5)أحدها : أنهم الشٌاطٌن ، لاله مجاهد

                                                           

 .55٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٕٔ/5(:صٙٗٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٕٔ-1ٖٕٓ/5(:ص٘ٗٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .٘ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕٔ/5(:ص2ٗٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٙٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
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 .(ٕ)عصاة الجن" ولال عكرمة:" 
 .(ٖ)-رواٌة علً بن ابً طلحةفً -أنهم ضبلل الجن واإلنس. لاله ابن عباسالثانً : 

 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)فً رواٌة ضحان-الثالث: أنهم المشركون ، لاله ابن عباس
رضً هللا،  -وأصحابه -ملسو هيلع هللا ىلص -المشركون، منهم الذٌن كانوا ٌهجون النبً لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"-عنهم

 .(2)ولال ابن عباس:" ؼواة الجن" 
 .(1)عصاة الجن" ولال عكرمة:" 

 .(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، والضحان(5)-فً رواٌة-الرابع : السفهاء ، لاله ابن عباس
كان رجبلن على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أحدهما من األنصار، واآلخر من  لال الضحان:" 

 .(ٕٔ)لوم آخرٌن، تهاجٌا، مع كل واحد منهما ؼواة من لومه، وهم السفهاء"
تهاجى شاعران فً الجاهلٌة فكان مع كل واحد منهما فبة من الناس لال  لال عكرمة:" 

 .(ٖٔ)هللا عز وجل: والشعراء ٌتبعهم الؽاوون فهم ذٌنن الشاعران"
  .(ٗٔ)الخامس : الرواة ، لاله ابن عباس

لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال فٌه ما لال هللا جل ثناإه: إن  
ٌتبعهم ؼواة الناس، ومردة الشٌاطٌن، وعصاة الجن، وذلن أن هللا عم بموله:  شعراء المشركٌن

}والشعراء ٌتبعهم الؽاوون{ فلم ٌخصص بذلن بعض الؽواة دون بعض، فذلن على جمٌع 
 .(٘ٔ)أصناؾ الؽواة التً دخلت فً عموم اآلٌة"

أٌها النبً  -[، أي:" ألم تر ٕٕ٘ء: لوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَُّهْم فًِ ُكّلِ َواٍد ٌَِهٌُموَن{ ]الشعرا
أنهم ٌذهبون كالهابم على وجهه، ٌخوضون فً كل فن ِمن فنون الكذب والزور وتمزٌك  -

 .(ٙٔ)األعراض والطعن فً األنساب وتجرٌح النساء العفابؾ"
فً كل واد ٌذهبون، كالهابم  -ٌعنً الشعراء  -لال الطبري: ٌمول:" ألم تر ٌا دمحم أنهم،  
على ؼٌر لصد، بل جابرا على الحك، وطرٌك، الرشاد، ولصد السبٌل. وإنما هذا  على وجهه

مثل ضربه هللا لهم فً افتنانهم فً الوجوه التً ٌفتنون فٌها بؽٌر حك، فٌمدحون بالباطل لوما 
 .(2ٔ)وٌهجون آخرٌن كذلن بالكذب والزور"

فن من الكبلم  فً كل . وفً رواٌة:"(1ٔ)لال ابن عباس:" ٌمول: فً كل لؽو ٌخوضون" 
 .(5ٔ)ٌؤخذون"

                                                                                                                                                                      

 .ٙٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٔٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٕٔ/5(:ص1ٗٓٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔٗ/5ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (٘)
 .1ٖٕٔ/5(:ص1ٗٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٕٔ/5(:صٓ٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٕٔ/5(:صٔ٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٙٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٕٕ/5(:صٗ٘ٓٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٙٔٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٕٕ/5(:صٗ٘ٓٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .٘ٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 . 2ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري:(٘ٔ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 . 2ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري:(2ٔ)
 .2ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .1ٖٖٕ/5(:ص5٘ٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)
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 .(ٔ)فً كل فن ٌفتنون" لال مجاهد:" 
 .(ٕ)عن مجاهد، لوله: "}ألم تر أنهم فً كل واد{ لال: فن }ٌهٌمون{، لال: ٌمولون" 
 .(ٖ)ٌمدحون لوما بباطل، وٌشتمون لوما بباطل" لال لتادة:" 
لد وهللا رأٌنا أودٌتهم التً ٌهٌمون فٌها مرة فً شتٌمة فبلن. ومرة فً  لال الحسن:" 

 .(ٗ)مدٌحة فبلن"
[، أي:" وأنهم ٌمولون ما ال ٕٕٙلوله تعالى:}َوأَنَُّهْم ٌَمُولُوَن َما اَل ٌَْفعَلُوَن{ ]الشعراء:  

 . (٘)ٌفعلون، ٌبالؽون فً مدح أهل الباطل، وٌنتمصون أهل الحك"
 .(ٙ)ول: وأن أكثر لٌلهم باطل وكذب"لال الطبري:" ٌم 
أي: هذا وصؾ الشعراء، أنهم تخالؾ ألوالهم أفعالهم، فإذا سمعت الشاعر  لال السعدي:" 

ٌتؽزل بالؽزل الرلٌك، للت: هذا أشد الناس ؼراما، وللبه فارغ من ذان، وإذا سمعته ٌمدح أو 
ٌذم، للت: هذا صدق، وهو كذب، وتارة ٌتمدح بؤفعال لم ٌفعلها، وترون لم ٌتركها، وكرم لم ٌحم 

ٌعلو بها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان، هذا وصفهم. فانظر،  حول ساحته، وشجاعة
هل ٌطابك حالة الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الراشد البار، الذي ٌتبعه كل راشد ومهتد، الذي لد استمام على 
وال  الهدى، وجانب الردى، ولم تتنالض أفعاله ولم تخالؾ ألواله أفعاله؟ الذي ال ٌؤمر إال بالخٌر،

ٌنهى إال عن الشر، وال أخبر بشًء إال صدق، وال أمر بشًء إال كان أول الفاعلٌن له، وال نهى 
فهل تناسب حاله، حالة الشعراء، أو ٌماربهم؟ أم هو مخالؾ . عن شًء إال كان أول التاركٌن له

أبد لهم من جمٌع الوجوه؟ فصلوات هللا وسبلمه على هذا الرسول األكمل، والهمام األفضل، 
اآلبدٌن، ودهر الداهرٌن، الذي لٌس بشاعر، وال ساحر، وال مجنون، وال ٌلٌك به إال كل 

 .(2)كمال"
ٌمول: أكثر لولهم ٌكذبون، وعنً  }َوأَنَُّهْم ٌَمُولُوَن َما اَل ٌَْفعَلُوَن{،:"، لولهابن عباس عن 

 .(1)بذلن شعراء المشركٌن"
وهذا الذي لاله ابن عباس ، رضً هللا عنه ، هو الوالع فً نفس األمر ؛  لال ابن كثٌر:" 

فإن الشعراء ٌتَبجَّحون بؤلوال وأفعال لم تصدر منهم وال عنهم ، فٌتكثرون بما لٌس لهم ؛ ولهذا 
اختلؾ العلماء ، رحمهم هللا ، فٌما إذا اعترؾ الشاعر فً شعره بما ٌوجب َحدًّا : هل ٌمام علٌه 

تراؾ أم ال ألنهم ٌمولون ما ال ٌفعلون ؟ على لولٌن. ولد ذكر دمحم بن إسحاق ، ودمحم بن بهذا االع
سعد فً الطبمات ، والزبٌر بن بَكَّار فً كتاب الفكاهة : أن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ، 

وكان  -من أرض البصرة  -رضً هللا عنه ، استعمل النعمان بن عدي بن نَْضلَة على "مٌسان" 
 ل الشعر ، فمال : ٌمو

ٌَْساَن ، ٌُسمَى فً ُزجاج َوَحْنتَم  أال َهل أتَى الَحْسنَاَء أّن َحلٌِلَها... بَِم
 إَذا شبُْت َؼنَّتْنً َدهالٌُن لَْرٌَة... َوَرلَّاَصةٌ تَجذُو على كل َمْنسم 
 فإْن ُكنَت نَْدمانًِ فَباألْكبر اْسمنً... َوال تَْسمنً باألْصؽَر الُمتَثَلم

 ل أمٌَر المإمنٌَن ٌَُسوءه... تَناُدُمنا بالَجْوَسك الُمتََهَدملَعَ 
فلما بلػ ذلن أمٌر المإمنٌن لال : أي وهللا ، إنه لٌسوءنً ذلن ، ومن لمٌه فلٌخبره أنً لد عزلته. 

ِ اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم. َؼافِ  ِر الذَّْنِب َولَابِِل وكتب إلٌه : بسم ميحرلا نمحرلا هللا } حم. تَنزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ

                                                           

 .2ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٖٖٕ/5(:صٔٙٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .55٘تفسٌر السعدي: (2)
 .2ٔٗ/5ٔاخرجه الطبري: (1)
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ٌِْه اْلَمِصٌُر { ]ؼافر :  [ أما بعد فمد بلؽنً ٖ - ٔالتَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب ِذي الطَّْوِل ال إِلَهَ إاِل ُهَو إِلَ
 لولن : 

 لَعَلَّ أمٌر الُمإمنٌَن ٌَُسُوءه... تَنَاُدُمنَا بالَجْوسك الُمتََهّدم
ٌا أمٌر  -فلما لدم على عمر بَكَّتَه بهذا الشعر ، فمال : وهللا واٌم هللا ، إنه لٌسوءنً ولد عزلتن. 

ما شربتها لَّط ، وما ذان الشعر إال شًء َطفح على لسانً. فمال عمر : أظن ذلن ،  -المإمنٌن 
 .(ٔ)ولكن وهللا ال تعمل لً على عمل أبًدا ، ولد لُلَت ما للتَ 

؛ ألنهم ٌمولون ما ال ٌفعلون ، ولكنه فلم ٌُذكر أنه َحّده على الشراب ، ولد ضمنه شعره 
ه عمر ، رضً هللا عنه ، والمه على ذلن وعزله به. ولهذا جاء فً الحدٌث : "ألن ٌمتلا  ذمَّ

 .(ٕ)جوؾ أحدكم لًٌحا ، ٌَِرٌه خٌر له من أن ٌمتلا شعًرا" 
وال بشاعر ؛  والمراد من هذا : أن  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  الذي أنزل علٌه  المرآن لٌس بكاهن

ْعَر َوَما ٌَْنبَِؽً لَهُ إِْن  ألن حاله مناؾ لحالهم من وجوه ظاهرة ، كما لال تعالى : } َوَما َعلَّْمنَاهُ الّشِ
[ ولال تعالى : } إِنَّهُ لَمَْوُل َرُسوٍل َكِرٌٍم. َوَما ُهَو بِمَْوِل 5ُٙهَو إاِل ِذْكٌر َولُْرآٌن ُمبٌٌِن { ]ٌس : 

ا تُْإِمنُوَن. َوال بِمَْوِل َكاِهٍن لَِلٌبل َما تََذكَُّروَن. تَنزٌٌل ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن { ]الحالة : َشاِعٍر لَِلٌبل مَ 
وُح األِمٌُن. َعلَى لَْلبَِن ٖٗ - ٓٗ [ ، وهكذا لال هاهنا : } َوإِنَّهُ لَتَنزٌُل َرّبِ اْلعَالَِمٌَن. نزَل بِِه الرُّ

ٍ ُمبٌٍِن { إلى أن لال : } َوَما تَنزلَْت بِِه الشٌََّاِطٌُن. َوَما ٌَْنبَِؽً لَُهْم ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرٌَن.  ًّ بِِلَساٍن َعَربِ
ٌُن. َوَما ٌَْستَِطٌعُوَن. إِنَُّهْم َعِن السَّْمعِ لََمْعُزولُوَن { إلى أن لال : } َهْل أُنَبِّبُُكْم َعلَى َمْن تَنزُل الشٌََّاطِ 

َّبِعُُهُم اْلؽَاُووَن. أَلَْم تََر أَنَُّهْم تَنزُل َعلَى ُكّلِ أَفَّ  اٍن أَثٌٍِم. ٌُْلمُوَن السَّْمَع َوأَْكثَُرُهْم َكاِذبُوَن. َوالشُّعََراُء ٌَت
فًِ ُكّلِ َواٍد ٌَِهٌُموَن. َوأَنَُّهْم ٌَمُولُوَن َما ال ٌَْفعَلُوَن {"
(ٖ). 

هللا جل ثناإه: }والشعراء ٌتبعهم لال رجل ألبً: ٌا أبا أسامة، أرأٌت لول  لال ابن زٌد:" 
الؽاوون ألم تر أنهم فً كل واد ٌهٌمون وأنهم ٌمولون ما ال ٌفعلون{، فمال له أبً: إنما هذا 
لشعراء المشركٌن، ولٌس شعراء المإمنٌن، أال ترى أنه ٌمول: }إال الذٌن آمنوا وعملوا 

 .(ٗ)عنن"الصالحات{ ... إلخ. فمال: فرجت عنً ٌا أبا أسامة؛ فرج هللا 
 

 المرآن
َ َكثًٌِرا َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا َوَسٌَعْ  اِلَحاِت َوَذَكُروا َّللاَّ لَُم الَِّذٌَن }إِالَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 [ 7ٕٕ({ ]الشعراء: 7َٕٕظلَُموا أَيَّ ُمْنمَلٍَب ٌَْنمَِلبُوَن )
 التفسٌر:

الشعراَء الذٌن اهتَدْوا باإلٌمان وعملوا الصالحات، وأكثروا ِمن ِذْكر هللا استثنى هللا من الشعراِء 
والثناء علٌه جلَّ ذكره، والدفاع عن رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وتكلموا  -سبحانه-فمالوا الشعر فً توحٌد هللا 

و رسوله، بالحكمة والموعظة واآلداب الحسنة، وانتصروا لئلسبلم، ٌهجون َمن ٌهجوه أو ٌهج
ردًّا على الشعراء الكافرٌن. وسٌعلم الذٌن ظلموا أنفسهم بالشرن والمعاصً، وظلموا ؼٌرهم 
بؽمط حمولهم، أو االعتداء علٌهم، أو بالتُّهم الباطلة، أي مرجع من مراجع الشر والهبلن 

 ٌرجعون إلٌه؟ إنَّه منملب سوء، نسؤل هللا السبلمة والعافٌة.
 سبب النزول:
بن ٌسار: "نزلت }والشعراء ٌتبعهم الؽاوون{ إلى آخر السورة فً حسان بن لال عطاء  

 .(٘)ثابت، وعبد هللا بن رواحة وكعب بن مالن"
عن أبً الحسن البراد لال: "لما أنزلت هذه اآلٌة: }والشعراء ٌتبعهم الؽاوون{، لال: جاء  

: وهللا لمد أنزل هللا هذه عبد هللا بن رواحة وكعب بن مالن وحسان بن ثابت لالوا: ٌا رسول هللا

                                                           

 .(ٓٗٔ/ٗ)( والطبمات الكبرى البن سعد ٕٙٙ/ٕاألبٌات فً السٌرة النبوٌة البن هشام )(ٔ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه2ٕٕ٘رواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٕ)
 .2٘ٔ-2ٗٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٔٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
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اآلٌة وهو ٌعلم أنا شعراء هلكنا، لال: فؤنزل هللا: }إال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات{، فدعاهم 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتلى علٌهم: }إال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات{: أنتم }وذكروا هللا كثٌرا{: أنتم ، 

 .(ٔ)أنتم "}وانتصروا من بعد ما ظلموا{: 
هذه السورة مكٌة ، فكٌؾ ٌكون سبب نزول هذه اآلٌة فً شعراء  لال ابن كثٌر:" 

األنصار ؟ فً ذلن نظر ، ولم ٌتمدم إال مرسبلت ال ٌعتمد علٌها ، وهللا أعلم ، ولكن هذا 
االستثناء ٌدخل فٌه شعراء األنصار وؼٌرهم ، حتى ٌدخل فٌه َمْن كان متلبًسا من شعراء 

بذم اإلسبلم وأهله ، ثم تاب وأناب ، ورجع وأللع ، وعمل صالًحا ، وذكر هللا كثًٌرا فً الجاهلٌة 
ممابلة ما تمدم من الكبلم السٌا ، فإن الحسنات ٌذهبن السٌبات ، وامتدح اإلسبلم وأهله فً ممابلة 
 ما كذب بذمه ، كما لال عبد هللا بن الزبَْعَرى حٌن أسلم : 

 لَسانً... َراتٌك َما فَتَْمُت إْذ أنا بُورُ  ٌَا َرُسوَل الَملٌن ، إنّ 
ٌْلَه َمثْبُورٌ  ... يِ َوَمن َماَل َم ًْ ٌْطاَن فً َسنن الؽَ  إْذ أَجاري الشَّ

وكذلن أبو سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب ، كان من أشد الناس عداوة للنبً صلى 
ٌكن أحد أحب إلٌه من رسول  هللا علٌه وسلم ، وهو ابن عمه ، وأكثرهم له هجًوا ، فلما أسلم لم

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان ٌمدح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعدما كان ٌهجوه ، وٌتواله بعدما كان لد عاداه. وهكذا روى 
 .(ٕ)مسلم فً صحٌحه"

عن ابن عباس : أن أبا سفٌان صخر بن حرب لما أسلم لال : ٌا رسول هللا ، ثبلث 
م". لال : معاوٌة تجعله كاتبا بٌن ٌدٌن. لال : "نعم". لال : وتُإمرنً حتى أعطنٌهن لال : "نع

 .(ٖ)ألاتل الكفار ، كما كنت ألاتل المسلمٌن. لال : "نعم". وذكر الثبلثة"
اِلَحاِت{ ]الشعراء:   [، أي:" إال الذٌن صدلوا 2ٕٕلوله تعالى:}إِالَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .(ٗ)وعملوا األعمال الصالحة"باهلل ورسوله، 
وهذا استثناء من لوله }والشعراء ٌتبعهم الؽاوون إال الذٌن آمنوا وعملوا  لال الطبري:" 

الصالحات{. وذكر أن هذا االستثناء نزل فً شعراء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كحسان بن ثابت، وكعب بن 
 .(٘)ها"مالن، ثم هو لكل من كان بالصفة التً وصفه هللا ب

عن أبً الحسن سالم البراد مولى تمٌم الداري، لال: "لما نزلت: }والشعراء ٌتبعهم  
الؽاوون{، لال: جاء حسان بن ثابت وعبد هللا بن رواحة، وكعب بن مالن إلى رسول هللا صلى 
صلى هللا علٌه وسلم، وهم ٌبكون، فمالوا: لد علم هللا حٌن أنزل هذه اآلٌة أنا شعراء، فتبل النبً 

هللا علٌه وسلم: }إال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثٌرا وانتصروا من بعد ما ظلموا 
 .(ٙ)وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منملب ٌنملبون{"

عن عكرمة وطاوس، لاال:" لال: }والشعراء ٌتبعهم الؽاوون ألم تر أنهم فً كل واد  
ذلن واستثنى، لال: }إال الذٌن آمنوا وعملوا  ٌهٌمون وأنهم ٌمولون ما ال ٌفعلون{، فنسخ من

 .(2)الصالحات{ ... اآلٌة"
ثم استثنى المإمنٌن منهم، ٌعنً: الشعراء، فمال: }إال الذٌن آمنوا  لال ابن عباس:" 

 .(1)وعملوا الصالحات{"
عن لتادة: "}إال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثٌرا وانتصروا من بعد ما  

 .(ٔ)ظلموا{، لال: هم األنصار الذٌن هاجروا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

                                                           

 .1ٖٕ٘/5(:ص22ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .(ٕٔٓ٘صحٌح مسلم برلم )(ٖ)
 .ٕ٘ٗ/5ٔالتفسٌرالمنٌر للزحٌلً: (ٗ)
 .1ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٔٗ-1ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
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َ َكثًٌِرا{ ]الشعراء:    .(ٕ)[، أي:" وأكثروا ِمن ِذْكر هللا"2ٕٕلوله تعالى:}َوَذَكُروا َّللاَّ
 .(ٖ)لال الزحٌلً: وذكروا هللا كثٌرا فً كبلمهم أو شعرهم" 
هم ودٌدنهم" لال الصابونً:" أي: لم ٌشؽلهم الشعرُ   عن ذكر هللا ولم ٌجعلوه همَّ

(ٗ). 
عن أبً الحسن البراد مولى بنً نوفل، "أن حسان بن ثابت وعبد هللا بن رواحة أتٌا  
حٌن نزلت: }والشعراء ٌتبعهم الؽاوون{. }ألم تر أنهم فً كل واد ٌهٌمون{.  -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا

الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات{، لال: أنتم }وذكروا هللا }وأنهم ٌمولون ما ال ٌفعلون{. }إال 
 .(٘)كثٌرا{: لال: أنتم"

لال مجاهد:" ال ٌكون العبد من الذاكرٌن هلل كثٌرا حتى ٌذكر هللا لابما ولاعدا  
 .(ٙ)ومضطجعا"
َ َكثًٌِرا{ ]الشعراء: وفً    [، وجهان:2ٕٕلوله تعالى:}َوَذَكُروا َّللاَّ

 .(2)هللا كثٌرا فً كبلمهم.  لاله ابن عباسأحدهما: معناه: وذكروا 
 .(1)الثانً: ذكروا هللا فً شعرهم. لاله ابن زٌد

 .(5)كبلهما صحٌح ُمَكفّر لما سبك" لال ابن كثٌر:" 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا وصؾ هإالء الذٌن  لال الطبري:" 

ولم ٌخص ذكرهم هللا على حال دون حال فً استثناهم من شعراء المإمنٌن بذكر هللا كثٌرا، 
 .(ٓٔ)كتابه، وال على لسان رسوله، فصفتهم أنهم ٌذكرون هللا كثٌرا فً كل أحوالهم"

[، أي:" وانتصروا لئلسبلم 2ٕٕلوله تعالى:}َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا{ ]الشعراء:  
 .(ٔٔ)من بعد ما ظلمهم الؽٌر"

ٌمول: وانتصروا ممن هجاهم من شعراء المشركٌن ظلما بشعرهم  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)وهجابهم إٌاهم، وإجابتهم عما هجوهم به"

 .(ٖٔ)لال الزحٌلً:" ودافعوا عن النبً ودٌنه ولاوموا الشرن وأهله" 
ٌعنً: انتصر شعراء المسلمٌن من شعراء الكافرٌن، فكافإوهم والبادئ  لال أبو اللٌث:" 

أظلم. وٌمال: انتصروا من أهل مكة من بعد ما أخرجوا، ألن الحرب تكون بالسٌؾ وباللسان، 
 .(ٗٔ)فؤذن المتال بالشعر، كما أذن بالسٌؾ، إذ فٌه لهرهم"

ى الكفار الذٌن كانوا عن ابن عباس: "}وانتصروا من بعد ما ظلموا{، لال: ٌردون عل 
 .(٘ٔ)ٌهجون المإمنٌن"

عن مجاهد، لوله: "}وانتصروا من بعد ما ظلموا{، لال: عبد هللا بن رواحة و 
 .(ٙٔ)وأصحابه"

                                                                                                                                                                      

 .5ٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/5ٔالتفسٌرالمنٌر: (ٖ)
 .ٖٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٖٕ٘/5(:ص2ٗٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٕ٘/5(:ص2٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٔٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 2٘ٗ/ٔ، وأوضح التفاسٌر:2ٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/5ٔالتفسٌرالمنٌر: (ٖٔ)
 .2ٔ٘/ٕبحر العلوم: (ٗٔ)
 .ٕٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٓٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
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، لال: أنزلت هذه اآلٌة «وانتصروا بمثل ما ظلموا»هً فً بعض المراءة:  لال لتادة:" 
، منهم: كعب بن مالن وعبد هللا بن فً رهط من األنصار كانوا ٌهاجون عن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔ)رواحة"
وجبرٌل  -أو لال : هاجهم  -أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لحسان : "اهجهم وفً الصحٌح:  
 .(ٕ)معن"
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالن ، عن أبٌه أنه لال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا ، عز وجل ، و 
إن المإمن ٌجاهد بسٌفه ولسانه ، والذي نفسً بٌده ، لكؤن »ً الشعّر ما أنزل ، فمال : لد أنزل ف

 .(ٖ)«"ما ترمونهم به نَْضح النْبل
ولما وصؾ الشعراء بما وصفهم به، استثنى منهم من آمن باهلل ورسوله،  لال السعدي:" 

وعمل صالحا، وأكثر من ذكر هللا، وانتصر من أعدابه المشركٌن من بعد ما ظلموهم، فصار 
شعرهم من أعمالهم الصالحة، وآثار إٌمانهم، الشتماله على مدح أهل اإلٌمان، واالنتصار من 

دٌن هللا، وتبٌٌن العلوم النافعة، والحث على األخبلق أهل الشرن والكفر، والذب عن 
 .(ٗ)الفاضلة"
[، أي:" وسٌعلم 2ٕٕلوله تعالى:}َوَسٌَْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنمَلٍَب ٌَْنمَِلبُوَن{ ]الشعراء:  

الظالمون والمعادون لدعوة هللا ومعهم الشعراء الؽاوون أيَّ مرجع ٌرجعون إلٌه؟ وأي مصٌر 
 .(٘)رون إلٌه؟"ٌصٌ

لال الطبري: "ٌمول تعالى ذكره: وسٌعلم الذٌن ظلموا أنفسهم بشركهم باهلل من أهل مكة،  
أي مرجع ٌرجعون إلٌه، وأي معاد ٌعودون إلٌه بعد مماتهم، فإنهم ٌصٌرون إلى نار ال ٌطفؤ 

 .(ٙ)سعٌرها، وال ٌسكن لهبها"
شرُّ مرجع، ومصٌرهم إلى النار وهو لال الصابونً:" فإِنَّ مرجعهم إلى العماب وهو  

 .(2)ألبح مصٌر"
ٌنملبون إلى مولؾ وحساب، ال ٌؽادر صؽٌرة وال كبٌرة، إال أحصاها،  لال السعدي:" 

 .(1)وال حما إال استوفاه"
َولَُهْم كما لال تعالى : } ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعنَةُ لال ابن كثٌر: هو  

إٌاكم والظلم ، فإن الظلم »[ وفً الصحٌح : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : ُٕ٘سوُء الدَّاِر { ]ؼافر : 
 .(ٓٔ)"(5)«ظلمات ٌوم المٌامة

لٌل : المراد بهم أهل مكة. ولٌل : الذٌن ظلموا من المشركٌن.  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)والصحٌح أن هذه اآلٌة عامة فً كل ظالم"

 .(ٕٔ)لال ابن زٌد:" وسٌعلم الذٌن ظلموا من المشركٌن أي منملب ٌنملبون" 
 .(ٔ)وسٌعلم الذٌن ظلموا من الشعراء وؼٌرهم أي منملب ٌنملبون" لال لتادة:" 

                                                           

 .1ٖٕٙ/5(:ص1ٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .( من حدٌث البراء بن عازب ، رضً هللا عنه1ٕٙٗ( وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘ٔٙصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .عنه
 .(12ٖ/ٙالمسند )(ٖ)
 .55٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .55٘تفسٌر السعدي: (1)
( من حدٌث جابر ، رضً هللا عنه ، ولفظه : "اتموا الظلم ، فإن الظلم ظلمات 21ٕ٘صحٌح مسلم برلم )(5)

 .ٌوم المٌامة"
 .2ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .22ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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عن أبً الحسن سالم البراد مولى تمٌم الداري: "}وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منملب  
 .(ٕ)ٌنملبون{، ٌعنً: أهل مكة"

بكى حتى ألول : لد اندق -عن صفوان بن محرز، "أنه كان إذا لرأ هذه اآلٌة فبكى،  
 .(ٖ)"} َوَسٌَْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنمَلٍَب ٌَْنمَِلبُوَن { -لَِضٌب َزوره 
إٌاس بن أبً تمٌمة لال: "حضرت الحسن ومر علٌه بجنازة نصرانً، فمال الحسن: عن  

 .(ٗ)أي منملب ٌنملبون{" }وسٌعلم الذٌن ظلموا
عن عابشة لالت: كتب أبى وصٌة سطرٌن بسم ميحرلا نمحرلا هللا هذا ما أوصى به أبو  

بكر بن أبً لحافة، عند خروجه من الدنٌا حٌن ٌإمن الكافر وٌتمً الفاجر وٌصدق الكاذب أنً 
ٌبدل فبل استخلفت علٌكم عمر بن الخطاب، فإن ٌعدل فذان ظنً به ورجابً فٌه، وإن ٌجور 

 .(٘)أعلم، }وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منملب ٌنملبون{"
ابن وهب أنبؤ أبو شرٌح اإلسكندرانً، عن بعض المشٌخة، "أنهم كانوا بؤرض عن  

الروم، فبٌنا هم لٌلة على نار ٌشتوون علٌها أو ٌصطلون، إذا بركبان لد ألبلوا فماموا إلٌهم فإذا 
هم لال: وصاحب لنا لابم ٌصلً، لال: حتى مر بهذه اآلٌة: فضالة بن عبٌد فٌهم فؤنزلوا فجلس مع

 .(ٙ)}وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منملب ٌنملبون{، فمال فضالة بن عبٌد: هم الذٌن ٌخربون البٌت"
 [:2ٕٕ-ٕٕٔفوابد اآلٌات:]

 إبطال فرٌة المشركٌن من أن المرآن من جنس ما ٌموله الكهان. -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم كاهن وشاعر.إبطال أن الرسول َصلَّى هللاُ  -ٕ  َعلَ
 بٌان أن الشٌاطٌن تتحد مع ذوي األرواح الخبٌثة باإلفن واآلثام. -ٖ
 بٌان أن الشعراء المبطلٌن أتباعهم فً كل زمان ومكان الؽاوون الضالون. -ٗ
جواز نظم الشعر ولوله فً تمرٌر علم أو تسجٌل حكمة، أو انتصار لئلسبلم والمسلمٌن بالرد  -٘

 ن ٌهجوا اإلسبلم والمسلمٌن.على م
 التحذٌر من عالبة الظلم فإنها وخٌمة. -ٙ

 «آخر تفسٌر سورة )الشعراء(، والحمد هلل وحده»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                      

 .1ٖٕٙ/5(:ص1ٖٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٖٕٙ/5(:ص1ٔٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٕٙ/5(:ص1ٕٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖ2ٕ-1ٖٕٙ/5(:ص1ٗٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖ2ٕ/5(:ص1٘ٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «النمل»تفسٌر سورة 
 فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد« السابعة والعشرون»هً السورة «: النمل»سورة 
عدد آٌاتها خمس وتسعون فى عد الحجاز، وأربع فى عد الشام، ، (ٔ)«الشعراء»سورة: 

والبصرة، وثبلث فى عد الكوفة، كلماتها ألؾ ومابة وتسع وأربعون. وحروفها أربعة آالؾ 
 . (ٕ)وسبعمابة وتسع وتسعون

[، ٗٗ[، }ِمْن لََواِرٌر{ ]النمل : ٖٖ}َوأُولُو بَؤٍْس َشِدٌٍد{ ]النمل :  واآلٌات المختلؾ فٌها :
 . (ٖ)«من»مجموع فواصل آٌاتها 

 :أسماء السورة 
 :سورة النمل»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، وكتب السنة، «سورة النمل»اشتهرت تسمٌتها باسم 
لَالَْت وسمٌت بذلن؛ الشتمالها على مناظرة النمل سلٌمان فى لوله: }َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِد النَّْمِل 

ٌَْماُن َوُجنُوُدهُ َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]  [.1ٔالنمل : نَْملَةٌ ٌَا أٌََُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل ٌَْحِطَمنَُّكْم ُسلَ
لال المهاٌمً: "سمٌت سورة النمل الشتمالها على ممالتها، الدالة على علم الحٌوان  

كاب المكاره عمًدا. وهو مما ٌوجب الثمة بهم، وهو من أعظم بنزاهة األنبٌاء وأتباعهم، عن ارت
 .(ٗ)مماصد المرآن"

 :اسماإها اإلجتهادٌة: -ثانٌا 
 سورة سلٌمان -ٔ

معترن »و (ٙ)«اإلتمان»، وذكرها السٌوطً فً(٘)سماها بذلن أبو بكر بن مجاهد
 فً تفسٌرهما. ،(5)وابن عاشور (1)، كما ذكرها االلوسً(2)«األلران
؛ فؤلن ما ذكر فٌها من ملن سلٌمان مفصبًل لم ٌذكر مثله «سورة سلٌمان»تسمٌتها: وأما 
 .فً ؼٌرها
لال: "لال ابن عباس: كل سلطان فً المرآن حجة ونزع اآلٌة التً روي عن عكرمة،  

 .(ٓٔ)فً سورة سلٌمان }أو لٌؤتٌنً بسلطان{ لال: وأي سلطان كان للهدهد"
المعنبً، لال: لٌل لمالن بن أنس: كٌؾ لرأتم فً سورة أحمد بن ٌحٌى، عن وروي عن 

[، مرسلة الٌاء، ولرأتم فً سورة ٌس: }وما لى ال ٕٓسلٌمان: }ما لى ال أرى الهدهد{ ]النمل:
[ منتصبة الٌاء؟ لال: فذكر مالن كبلما، ثم لال: ال تدخل على كبلم ربّنا لم ٕٕأعبد{ ]ٌس: 

 .(ٔٔ)أكابر، والّسبلم " وكٌؾ، وإنما هو سماع وتلمٌن، أصاؼر عن
 سورة الهدهد -ٕ

 .(ٕٔ)، ذكرهاا ابن العربً فً أحكام المرآن«سورة الهدهد»وتسمى بـ
                                                           

 .1ٖٓ/ٕوبٌان المعانً، عبد المادر بن مبّل حوٌش:، ٖٙٗ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .1ٖٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖ)
 .55/ ٕتفسٌر المهاٌمً:  (ٗ)
 .21ٗالسبعة فً المراءات: انظر:  (٘)
 .5ٗٔ/ٔانظر: الؽتمان فً علوم المرآن: (ٙ)
 .51ٔ/ٖانظر: معترن األلران فً إعجاز المرآن: (2)
 .ٔ٘ٔ/ٓٔانظر: روح المعانً: (1)
 .ٖٔ/٘ٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (5)
 .عبد بن حمٌد وابن جرٌر، وعزاه إلى ٖٓ٘/ٙاخرجه السٌوطً فً الدر المنثور: (ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٔ(:ص1ٗٔجامع البٌان فً المراءات السبع) (ٔٔ)
 .1ٗٗٔ/ٖانظر: احكام المرآن: (ٕٔ)
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 وسبب تسمٌتها بذلن، ان لفظ الهدهد لم ٌذكر فً سورة من المرآن ؼٌرها. 
 سورة طس -ٖ

، وذلن ألنها السورة الوحٌدة التً انفردت بافتتاحها بالحروؾ (ٔ)سماها بها السخاوي
 دون ؼٌرها من سور المرآن الكرٌم.« طس»الممطعة

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 .(ٖ)، وابن الزبٌر(ٕ)نزلت سورة النمل بمكة. وهذا لول ابن عباس

 الفٌروزآبادي، وحكى (ٗ)نص على ذلن كثٌر من المفسرٌن ولم ٌمع خبلؾ فً مكٌتها
 .(٘)اإلجماع على ذلن

 الشعراء»مع سورة « النمل»مناسبة سورة:» 
 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:

إنها كالتتمة لها، إذ جاء فٌها زٌادة على ما تمدم من لصص األنبٌاء لصص داود  -ٔ
 وسلٌمان.

 إن فٌها تفصٌبل وبسطا لبعض المصص السالفة كمصص لوط وموسى علٌهما السبلم. -ٕ

 هللا. إن كلتٌهما لد اشتمل على نعت المرآن وأنه منزل من عند -ٖ

تسلٌة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص على ما ٌلماه من أذى لومه وعنتهم، وإصرارهم على الكفر به،  -ٗ
 .(ٙ)واإلعراض عنه

 أغراض السورة ومماصدها 
 فٌما ٌاتً أهم محاور السورة الكرٌمة:

هو العمٌدة: اإلٌمان باهلل، وعبادته وحده،  -كسابر السور المكٌة-إن ممصود السورة الربٌس  -ٔ
واإلٌمان باآلخرة، وما فٌها من ثواب وعماب. واإلٌمان بالوحً، وأن الؽٌب كله هلل، ال 
ٌعلمه سواه. واإلٌمان بؤن هللا هو الخالك الرازق واهب النعم، وتوجٌه الملب إلى شكر أنعم 

 .هللا على البشر. واإلٌمان بؤن الحول والموة كلها هلل، وأن ال حول وال لوة إال باهلل
 .المصص لتثبٌت هذه المعانً، وتصوٌر عالبة المكذبٌن بها، وعالبة المإمنٌنثم ٌؤتً 

إبراز صفة العلم فً جو السورة، إذ تظللها فً سٌالها كله من المطلع إلى الختام، وٌمضً  -ٕ
سٌاق السورة كله فً هذا الظل؛ علم هللا المطلك بالظاهر والباطن، وعلمه بالؽٌب خاصة. 

 .فها للناسوآٌاته الكونٌة التً ٌكش
ومن ممصود السورة وصؾ المرآن الكرٌم بالكفاٌة لهداٌة الخلك أجمعٌن، بالفصل بٌن  -ٖ

الصراط المستمٌم، وطرٌك الحابرٌن، والجمع ألصول الدٌن، إلحاطة علم منزله بالخفً 
والمبٌن، وبشارة المإمنٌن، ونذارة الكافرٌن بٌوم اجتماع األولٌن واآلخرٌن، وكل ذلن 

 .العلم المستلزم للحكمةٌرجع إلى 
داود،  ومن مماصدها أٌضاً: االعتبار بملن أعظم ملن أوتٌه نبً، وهو ُملن -ٗ

علٌهما السبلم، وما بلؽه من العلم بؤحوال الطٌر، وما بلػ إلٌه ملكه من عظمة  سلٌمان وملن
 .الحضارة

نبوة دمحم  ومنها: اإلشارة إلى ملن عظٌم من العرب، وهو ملن سبؤ، وفً ذلن إٌماء إلى أن -٘
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسالة تمارنها سٌاسة األمة، ثم ٌعمبها ملن، وهو خبلفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .2ٖ/ٔانظر: جمال المرآء: (ٔ)
إلى ابن الضرٌس والنحاس وابن مردوٌه والبٌهمً فً ، وعزاه ٖٓٗ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ) 

 .الدالبل
 .إلى ابن مردوٌهاه ، وعزٖٓٗ/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖ) 
 .ٔ٘/ 2، ووالبحر المحٌط فً التفسٌر: ٗ٘ٔ/ ٖٔتفسٌر المرطبً" انظر:  (ٗ)
 .1ٖٗ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز: (٘)
 .1ٔٔ/5ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٙ)
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ومنها: محاجة المشركٌن فً بطبلن دٌنهم وتزٌٌؾ آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم وعرافٌهم،  -ٙ
 .وسدنة آلهتهم. وإثبات البعث وما ٌتمدمه من أهوال المٌامة وأشراطها

نها: موادعة المشركٌن وإنباإهم بؤن شؤن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص االستمرار على إببلغ المرآن، وم -2
 .وإنذارهم بؤن آٌات الصدق سٌشاهدونها، وهللا مطلع على أعمالهم

ومنها: بٌان فضله سبحانه على عباده بإجابة دعوة المضطر إذا دعاه، وكشفه السوء عنه،  -1
رض. وتذكٌره سبحانه عباده بهداٌته لهم فً ظلمات البر وجعل اإلنسان خلٌفة فً األ

 .والبحر، وإرساله الرٌاح مبشرات بٌن ٌدي رحمته
ومنها: تذكٌره سبحانه بذاته العلٌة؛ إذ ٌبدأ الخلك ثم ٌعٌده، وبرزله سبحانه وتعالى من  -5

 .السماء واألرض
ؽٌب ؼٌره، وأن أكثر ومنها: تنبٌهه سبحانه عباده أنه ال ٌعلم من فً السماء واألرض ال -ٓٔ

العباد ؼافلون عن الحمابك اإلٌمانٌة التً جاءتهم بها الرسل، وعن الحمابك الكونٌة التً بثها 
سبحانه فً هذا الكون، وأنهم ٌتداركون جهلهم عندما ٌبعثون، وٌعلمون ما لم ٌكونوا علموه 

 .من لبل بالِعٌان، ال باألفهام
سٌروا فً األرض؛ لٌعلموا مكانهم فٌها، والعبر ومنها: أمره سبحانه وتعالى عباده أن ٌ -ٔٔ

 .من أهلها، إذ طؽوا، وأكثروا فٌها الفساد
ومنها: تذكٌر العباد بعبلمة من عبلمات لٌام الساعة، وهً خروج دابة من األرض،  -ٕٔ

  .التً تُْظِهر حمٌمة المإمن من الكافر
ٌوم الهول العظٌم ٌوم ومنها: بٌانه سبحانه باإلشارة الواضحة حال الناس ٌوم الحشر،  -ٖٔ

  .البعث، وحالهم ٌوم الحساب والثواب والعماب، وحالهم وهم ٌمدمون على العذاب
وٌؤتً ختام السورة بؤمر العباد بعبادة هللا وحده، الذي بٌده األمر كله، واألمر بحمده  -ٗٔ

آٌاته  سبحانه على ما أعطاهم من نعم ال تُعدُّ وال تحصى، وإنذار العباد بؤنه سبحانه سٌرٌهم
ً إٌمانها لم تكن آمنت من لبل، أو كسبت  الماهرة والباهرة، فٌعرفونها، وٌومبذ ال ٌنفع نفسا
فً إٌمانها خٌراً، وأنه سبحانه وتعالى لٌس بؽافل عما ٌعمل عباده، بل ٌعلم كل صؽٌرة 

  .(ٔ)وكبٌرة، فٌجازي كبلً بما عمل، إن خٌراً فخٌر، وإن شراً فشر
 :فضائل السورة 

  وردت فً فضابل هذه السورة:ومما 
من لرأ طس سلٌمان كان له من األجر »عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -

عشر حسنات بعدد من صدق بسلٌمان وكذب به، وهود وشعٌب وصالح وإبراهٌم، 
 .(ٕ) «وٌخرج من لبره وهو ٌنادي: ال إله إال هللا

، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
  

                                                           

 انظر: إسبلم وٌب. ]مولع الكترونً[. (ٔ)
، وانظر: 1ٖٙ/ٖ(:ص1ٖٙ، والواحدي فً التفسٌر الوسٌط)11ٔ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٕ)

 .21ٔ/ٕ(:ص5ٗٔٔفضابل المرآن للمستؽفري)
 . مرَّ الكبلم علٌه وأنه حدٌث موضوع

، والمناوي فً: "الفتح السماوي فً تخرٌج 5ٙٗ/ ٕوحكم علٌه بالوضع الزٌلعً، فً تخرٌجه ألحادٌث الكشاؾ 
 .11٘/ ٕادٌث البٌضاوي" أح
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 المرآن
 [ٔ({ ]النمل : ٔ}طس تِْلَن آٌَاُت اْلمُْرآِن َوِكتَاٍب ُمبٌٍِن )

 التفسٌر:
 }طس{: سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

هذه آٌات المرآن وهً آٌات الكتاب العزٌز بٌنة المعنى، واضحة الداللة، على ما فٌه من العلوم 
 والحكم والشرابع. فالمرآن هو الكتاب، جمع هللا له بٌن االسمٌن. 

لممطعة للتنبٌه على إعجاز المرآن ولد تمدم [، الحروؾ ألوله تعالى: }طس{ ]النمل :  
 الكبلم علٌها.
 .(ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}طس{، لسم ألسمه هللا هو من أسماء هللا" 
 .(ٕ)لال شعبة: "سؤلت، عن لوله: }طس{، لال: ابن عباس: هو اسم هللا األعظم" 
 .(ٖ)اسم من أسماء المرآن ألسم به ربن" لال لتادة:" 
 .(ٗ)كعب: "}طس{، لال: الطاء من الطول، والسٌن من المدوس"دمحم بن عن  
 .(٘)لال السدي: "هذه حروؾ من الهجاء من األسماء الممطعة" 

 .(ٙ)وروي عن مجاهد: "أنه هجاء ممطوع"
عن أبً بكر الهذلً لال: "لمد رأٌت الحسن البصري لصر عن التفسٌر حٌن لدم عكرمة 

فوجدته ٌصلً، فمعدت مع ابنه حتى لضى صبلته، فلما البصرة، فؤتٌت الحسن ٌوما فً منزله 
لضاها أتٌته فملت: ٌا أبا سعٌد، لول هللا عز وجل فً كتابه: }طس{، لال: فواتح افتتح هللا بها 

 .(2)كتابه أو المرآن"
لة علٌن ٌا دمحم هً ٔلوله تعالى: }تِْلَن آٌَاُت اْلمُْرآِن{ ]النمل :   [، أي:" هذه اآلٌات المنزَّ

 .(1)آٌاُت المرآن"
 .(5)أي : هذه آٌات } اْلمُْرآِن{ " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)لال الطبري:أي:" إن هذه اآلٌات التً أنزلتها إلٌن ٌا دمحم آلٌات المرآن" 
 .(ٔٔ)عن لتادة، لوله: "}آٌات المرآن{، لال: الكتب التً خلت، لبل المرآن" 
 .(ٕٔ)عن أبً مالن، لوله: "}تلن{، ٌعنً: هذه" 
[، أي:" وهً آٌات الكتاب العزٌز بٌنة المعنى، ٔلوله تعالى: }َوِكتَاٍب ُمبٌٍِن{ ]النمل :  

 .(ٖٔ)واضحة الداللة، على ما فٌه من العلوم والحكم والشرابع"
 .(ٗٔ)أي : بٌن واضح" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .ٕٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖ1ٕ/5(:ص12ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖ1ٕ/5(:ص5ٓٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖ1ٕ/5(:ص11ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖ1ٕ/5تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .1ٖ1ٕ/5تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .1ٖ5ٕ/5(:ص15ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖ5ٕ/5(:ص5ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖ1ٕ/5(:ص5ٔٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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إلٌن، لم لال الطبري: " ٌمول: ٌبٌن لمن تدبره، وفكر فٌه بفهم أنه من عند هللا، أنزله  
تتخرصه أنت ولم تتموله، وال أحد سوان من خلك هللا، ألنه ال ٌمدر أحد من الخلك أن ٌؤتً 

 .(ٔ)بمثله، ولو تظاهر علٌه الجن واإلنس"
 

 المرآن
َكاةَ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم ٕ}ُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن ) اَلةَ َوٌُْإتُوَن الزَّ ٌُولِنُوَن ( الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّ

 [ ٖ-ٕ({ ]النمل: ٖ)
 التفسٌر:

وهً آٌات ترشد إلى طرٌك الفوز فً الدنٌا واآلخرة، وتبشر بحسن الثواب للمإمنٌن الذٌن 
َصدَّلوا بها، واهتَدْوا بهدٌها، الذٌن ٌمٌمون الصلوات الخمس كاملة األركان، مستوفٌة الشروط، 

 الحٌاة اآلخرة، وما فٌها ِمن ثواب وعماب.وٌإدون الزكاة المفروضة لمستحمٌها، وهم ٌولنون ب
[، أي:" تلن آٌات المرآن الهادي للمإمنٌن ٕلوله تعالى:}ُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]النمل:  

 .(ٕ)إلى صراٍط مستمٌم، والمبشر لهم جنات النعٌم"
السبلم لال الطبري:" ٌمول: هذه آٌات المرآن بٌان من هللا بٌن به طرٌك الحك وسبٌل  

 .(ٖ)وبشارة لمن آمن به، وصدق بما أنزل فٌه بالفوز العظٌم فً المعاد"
أي : إنما تحصل الهداٌة والبشارة من المرآن ِلَمْن آمن به واتبعه وصدله  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)، وعمل بما فٌه"
 .(٘)عن الشعبً، لوله: "}هدى{، لال: من الضبللة" 
مإمنٌن{، أي وهللا إنه لمبٌن، هداه، وبركته عن لتادة، "ٌعنً: }هدى وبشرى لل 
 .(ٙ)"ورشده
 .(2)"عن سعٌد بن جبٌر، لوله "}للمإمنٌن{، ٌعنً: للمصدلٌن 
خصَّ المإمنٌن بالذكر النتفاعهم به" لال الصابونً:" 

(1). 
بَلةَ{ ]النمل:   [، أي:" الذٌن ٌمٌمون الصلوات الخمس ٖلوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّ

 .(5)كاملة األركان، مستوفٌة الشروط"
لال الطبري:" ٌمول: هو هدى وبشرى لمن آمن بها، وألام الصبلة المفروضة  
 .(ٓٔ)بحدودها"
 .(ٔٔ)وألام الصبلة المكتوبة " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)أي: ٌمٌمون الصبلة بفرضها" لال ابن عباس:" 
إلامتها: المحافظة على موالٌتها، وإسباغ الطهور فٌها، وتمام  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(ٖٔ)ركوعها وسجودها، وتبلوة المرآن فٌها، والتشهد، والصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا إلامتها"

                                                           

 .ٕٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖ5ٕ/5(:ص5ٗٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖ5ٕ/5(:ص5٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖ5ٕ/5(:ص5ٙٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖ5ٕ/5(:ص52ٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖ5ٕ/5(:ص51ٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)



ٕ11 
 

َكاةَ{ ]النمل:    .(ٔ)[، أي:" وٌإدون الزكاة المفروضة لمستحمٌها"ٖلوله تعالى:}َوٌُْإتُوَن الزَّ
 .(ٔ)لمستحمٌها"
الطبري:" ٌمول: وٌإدون الزكاة المفروضة. ولٌل: معناه: وٌطهرون أجسادهم من  لال 

 .(ٕ)دنس المعاصً"
 .(ٖ)وآتى الزكاة المفروضة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: "}وٌإتون الزكاة{، لال: ما ٌوجب الزكاة، مابتٌن فصاعدا" 
 .(٘)فعونها إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص"لال مماتل بن حٌان:" أمرهم أن ٌإتوا الزكاة، وٌد 
 .(ٙ)ولال الحارث العكلً:" ٌعنً لوله: }وٌإتون الزكاة{: صدلة الفطر" 
 .(2)ٌعنً: بالزكاة: طاعة هللا واإلخبلص" ولال ابن عباس:" 
 [، أي:" وهم ٌولنون بالحٌاة اآلخرة،ٖلوله تعالى:}َوُهْم بِاآْلِخَرةِ ُهْم ٌُولِنُوَن{ ]النمل:  

 . (1)وما فٌها ِمن ثواب وعماب"
لال الطبري:" ٌمول: وهم مع إلامتهم الصبلة، وإٌتابهم الزكاة الواجبة، بالمعاد إلى هللا  

بعد الممات ٌولنون، فٌذلون فً طاعة هللا، رجاء جزٌل ثوابه، وخوؾ عظٌم عمابه، ولٌسوا 
أم عصوا، ألنهم إن أحسنوا لم  كالذٌن ٌكذبون بالبعث، وال ٌبالون، أحسنوا أم أساءوا، وأطاعوا

 .(5)ٌرجوا ثوابا، وإن أساءوا لم ٌخافوا عمابا"
وآمن  بالدار اآلخرة والبعث بعد الموت ، والجزاء على األعمال ،  لال ابن كثٌر:أي: " 

ٌَن ال خٌرها وشرها ، والجنة والنار ، كما لال تعالى : } لُْل ُهَو ِللَِّذٌَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء َوالَّذِ 
ٌِْهْم َعًمى أُولَبَِن ٌُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد { ]فصلت :  [. ولال : } ٌُْٗٗإِمنُوَن فًِ آَذانِِهْم َوْلٌر َوُهَو َعلَ

َر بِِه اْلُمتَِّمٌَن َوتُْنِذَر بِِه لَْوًما لُدًّا { ]مرٌم :   .(ٓٔ)["52ِلتُبَّشِ
بالؽٌب والمٌامة والجنة والنار والحساب عن ابن عباس، "}وهم باآلخرة هم ٌولنون{،  

والمٌزان. أي: لٌس هإالء الذٌن ٌزعمون أنهم آمنوا بما كان لبلن وٌكفرون بما جاءن من 
 .(ٔٔ)ربن"
 

 المرآن
لَُهْم ُسوُء اْلعََذاِب ( أُولَئَِن الَِّذٌَن ٗ}إِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َزٌَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم فَُهْم ٌَْعَمُهوَن )

 [ ٘-ٗ({ ]النمل: َ٘وُهْم فًِ اآْلِخَرِة ُهُم اْْلَْخَسُروَن )
 التفسٌر:

لون بالدار اآلخرة، وال ٌعملون لها حسَّنَّا لهم أعمالهم السٌبة، فرأوها حسنة،  إن الذٌن ال ٌَُصّدِ
الدنٌا لتبل وأَْسًرا وذُال وهزٌمةً، فهم ٌترددون فٌها متحٌِّرٌن. أولبن الذٌن لهم العذاب السٌِّا فً 

 وهم فً اآلخرة أشد الناس خسرانًا.
لون بالدار ٗلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ{ ]النمل:   [، أي:" إن الذٌن ال ٌَُصّدِ

 .(ٕٔ)اآلخرة، وال ٌعملون لها"

                                                           

 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٗٓ/5(:صٓٓٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٗٓ/5(:صٕٓٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٗٓ/5(:صٔٓٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٗٓ/5(:ص55ٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٗٓ/5(:صٖٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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دار اآلخرة، ولٌام الساعة، لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: إن الذٌن ال ٌصدلون بال 
 .(ٔ)وبالمعاد إلى هللا بعد الممات والثواب والعماب"

 .(ٕ)أي : ٌكذبون بها ، وٌستبعدون ولوعها" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ال ٌمرون بها وال ٌإمنون بها" لال لتادة:" 
الهم السٌبة، فرأوها [، أي:" حسَّنَّا لهم أعمٗلوله تعالى:}َزٌَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم{ ]النمل:  
 .(ٗ)حسنة"
 .(٘)لال الطبري:" ٌمول: حببنا إلٌهم لبٌح أعمالهم، وسهلنا ذلن علٌهم" 
أي : َحسَّنَّا لهم ما هم فٌه " لال ابن كثٌر:" 

(ٙ). 
 .(2)[، أي:" فهم ٌترددون فٌها متحٌِّرٌن"ٗلوله تعالى:}فَُهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]النمل:  
فً ضبلل أعمالهم المبٌحة التً زٌناها لهم ٌترددون حٌارى لال الطبري:" ٌمول: فهم  

 .(1)ٌحسبون أنهم ٌحسنون"
ومددنا لهم فً َؼٌهم فهم ٌَتٌهون فً ضبللهم. وكان هذا جزاء على  لال ابن كثٌر:أي:" 

َل ما كذبوا به من الدار اآلخرة ، كما لال تعالى : } َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَ  ْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ
ةٍ َونََذُرُهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن { ]األنعام :   .(5)["َٓٔٔمرَّ

 .(ٓٔ)عن ابن عباس، لوله: "}ٌعمهون{، لال: فً كفرهم ٌترددون" 
العذاب [، أي:" أولبن الذٌن لهم ٘لوله تعالى:}أُولَبَِن الَِّذٌَن لَُهْم ُسوُء اْلعََذاِب{ ]النمل:  

السٌِّا فً الدنٌا لتبل وأَْسًرا وذُال وهزٌمةً"
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)أي : فً الدنٌا واآلخرة " لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: هإالء الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة لهم سوء العذاب فً  

 .(ٖٔ)الدنٌا، وهم الذٌن لتلوا ببدر من مشركً لرٌش"
 .(ٗٔ)ولبن{، ٌعنً: الذٌن ذكر هللا فً هذه اآلٌة"عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"}أ 
[، أي:" وهم فً اآلخرة أشد ٘لوله تعالى:}َوُهْم فًِ اآْلِخَرةِ ُهُم اأْلَْخَسُروَن{ ]النمل:  

 . (٘ٔ)الناس خسرانًا"
لال الطبري:" ٌمول: وهم ٌوم المٌامة هم األوضعون تجارة واألوكسوها باشترابهم  

 .(ٙٔ)تجارتهم وما كانوا مهتدٌن{" الضبللة بالهدى }فما ربحت
 .(2ٔ)أي : لٌس ٌخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر " لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٗٔ/5(:ص٘ٓٔٙٔأخره ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٗٔ/5(:صٙٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٗٔ/5(:ص2ٓٔٙٔأخرده ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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عن ابً خمٌصة عبٌد هللا بن لٌس، لال: "سمعت علً بن أبً طالب ٌمول: ٌعنً فً  
 .(ٔ)هذه اآلٌة }األخسرون{: انهم الرهبان الذٌن حبسوا أنفسهم فً السواري"

 [:٘-ٌٔات:]فوابد اآل
 بٌان إعجاز المرآن إذ آٌاته مإلفة من مثل طس، وحم وعجز العرب عن تؤلٌؾ مثله. -ٔ
 بٌان كون المرآن، هدى وبشرى للمإمنٌن الملتزمٌن بمتطلبات اإلٌمان. -ٕ
 إنكار البعث والدار اآلخرة ٌجعل صاحبه شر الخلٌمة وأسوأ حاال من الكبلب والخنازٌر. -ٖ
المبلحدة وأخذهم أسراً ولتبلً حتى ٌإمنوا باهلل ولمابه ألنهم خطر على أنفسهم وجوب لتال  -ٗ

 وعلى البشرٌة سواء.
 

 المرآن
 [ ٙ({ ]النمل: ٙ}َوإِنََّن لَتُلَمَّى اْلمُْرآَن ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم َعِلٌٍم )

 التفسٌر:
الذي أحاط بكل شًء  لتتلمى المرآن من عند هللا، الحكٌم فً خلمه وتدبٌره -أٌها الرسول-وإنن 
 علًما.
لال الطبري: "ٌمول تعالى ذكره: وإنن ٌا دمحم لتحفظ المرآن وتعلمه من عند حكٌم بتدبٌر  

خلمه، علٌم بؤنباء خلمه ومصالحهم، والكابن من أمورهم، والماضً من أخبارهم، والحادث 
 .(ٕ)منها"
 .(ٖ)أي: ٌلمى إلٌن المرآن وحٌا من عند هللا أنزله بعلمه وحكمته" لال الزجاج:" 
لال لتادة : } لَتُلَمَّى { أي : لتؤخذ. } اْلمُْرآَن ِمْن  -أي : } َوإِنََّن { ٌا دمحم  لال ابن كثٌر:" 

لَُدْن َحِكٌٍم َعِلٌٍم { أي : من عند حكٌم علٌم ، أي : حكٌم فً أوامره ونواهٌه ، علٌم باألمور 
: } جلٌلها وحمٌرها ، فخبره هو الصدق المحض ، وحكمه هو العدل التام ، كما لال تعالى 

َل ِلَكِلَماتِِه{ ]األنعام :  ْت َكِلَمةُ َربَِّن ِصْدلًا َوَعْدال ال ُمبَّدِ  .(ٗ)["َ٘ٔٔوتَمَّ
 .(٘)عن لتادة، لوله: "}وإنن لتلمى المرآن{، لال: لتؤخذ المرآن، }من لدن{، أي: من عنده" 
 .(٘)عنده"
 .(ٙ)عن السدي، لوله: "}وإنن لتلمى المرآن{، ٌمول: ٌلمى علٌن الوحً" 
بن دٌنار لال: أتٌناه ٌوما فمال: ابتونً فتلموا منً، ٌعنً لال هللا عز وجل:  عن عمرو 

 .(2)وإنن لتلمى المرآن"
 .(1)دمحم بن جعفر بن الزبٌر لوله: "}حكٌم{، لال: حكٌم فً عذره وحجته إلى عباده"عن  
 .(1)عباده"
 

 المرآن
ْصَطلُوَن }إِْذ لَاَل ُموَسى ِْلَْهِلِه إِنًِّ آنَْسُت نَاًرا َسآتٌُِكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو آتٌُِكْم بِِشَهاٍب لَبٍَس لَعَلَُّكْم تَ 

 [  7({ ]النمل: 7)
 التفسٌر:

                                                           

 .1ٕٗٔ/5(:ص1ٓٔٙٔأخرده ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .21ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٕٗ، 1ٕٗٔ/5(:صٕٔٔٙٔ(، )5ٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٕٗ/5(:صٔٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٗٔ/5(:صٓٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٕٗ/ 5(:صٖٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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إنً أبَصْرُت ناًرا « : مصر»إلى « مدٌن»اذكر لصة موسى حٌن لال ألهله فً مسٌره من 
 ٌدلنا على الطرٌك، أو آتٌكم بشعلة نار؛ كً تستدفبوا بها من البرد. سآتٌكم منها بخبر

[، أي:" اذكر لصة موسى 2لوله تعالى:}إِْذ لَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه إِنًِّ آنَْسُت نَاًرا{ ]النمل:  
 .(ٔ)إنً أبَصْرُت ناًرا"« : مصر»إلى « مدٌن»حٌن لال ألهله فً مسٌره من 

}علٌم{. ومعنى الكبلم: }علٌم{ حٌن لال موسى }ألهله{ لال الطبري: }وإذ{ من صلة  
وهو فً مسٌره من مدٌن إلى مصر، ولد آذاهم برد لٌلهم لما أصلد زنده. }إنً آنست نارا{، أي: 

 .(ٕ)أبصرت نارا أو أحسستها، فامكثوا مكانكم"
المعنى: اذكر إذ لال موسى ألهله، أي اذكر لصة موسى. ومعنى }آنست  لال الزجاج:" 

 .(ٖ)ارا{: رأٌت نارا"ن
ٌمول تعالى لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص مذكًرا له ما كان من أمر موسى ، كٌؾ اصطفاه  لال ابن كثٌر:" 

هللا وكلمه ، وناجاه وأعطاه من اآلٌات العظٌمة الباهرة ، واألدلة الماهرة ، وابتعثه إلى فرعون 
نمٌاد له ، فمال تعالى : } إِْذ لَاَل ُموَسى وملبه ، فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه واال

ألْهِلِه { أي : اذكر حٌن سار موسى بؤهله ، فؤضل الطرٌك ، وذلن فً لٌل وظبلم ، فآنس من 
 .(ٗ)جانب الطور ناًرا ، أي : رأى ناًرا تؤجج  وتضطرم ، فمال } ألْهِلِه إِنًِّ آنَْسُت نَاًرا{"

وُرفعت لهم نار، فلما رآها ظّن أنها نار، وكانت من لال ابن عباس: "كان فً الشتاء، 
نور هللا :}لَاَل ألْهِلِه اْمُكثُوا إِنًِّ آنَْسُت نَاًرا{"
(٘). 

ابن عباس: "كان موسى رجبل ؼٌورا، ال ٌحب الرفمة لببل ترى امرأته، فؤخطؤ لال  
 .(ٙ)الطرٌك فً لٌلة مظلمة، فرأى نارا من بعٌد"

نست نارا{، إنً أحسست نارا، سار فً هللا حٌن سار وهو عن لتادة، لوله: "}إنً آ 
 .(2)شاب"
عن جعفر بن أبً المؽٌرة، لوله: "}إذ لال موسى ألهله إنً آنست نارا{، لال: تركهم  

 .(1)أربعٌن سنة فً المكان الذي نودي به، ومضى ألمر هللا حتى لضى ما أمر به"
[، أي:" سآتٌكم منها بخبر ٌدلنا على 2نمل: لوله تعالى:}َسآتٌُِكْم ِمْنَها بَِخبٍَر{ ]ال 
 .(5)الطرٌك"
 .(ٓٔ)لال الطبري:" ٌعنً: من النار" 
 .(ٔٔ)أي : عن الطرٌك" لال ابن كثٌر:" 
فلما لضى موسى األجل وسار بؤهله، فضل الطرٌك، وكان فً الشتاء  لال ابن عباس:" 

ورفعت له نار فلما رآها ظن أنها نار، وكانت من نور هللا، }لال ألهله امكثوا إنً آنست نارا 
 .(ٕٔ)لعلً آتٌكم منها بمبس{، فإن لم أجد خبرا أتٌتكم بشهاب لبس"

[، أي:" أو آتٌكم بشعلة 2لَُّكْم تَْصَطلُوَن{ ]النمل: لوله تعالى:}أَْو آتٌُِكْم بِِشَهاٍب لَبٍَس لَعَ  
 . (ٖٔ)نار؛ كً تستدفبوا بها من البرد"

                                                           

 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .25ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٔٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .1ٕٕٗ/5(:ص٘ٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٕٗ/5(:صٗٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .25ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٕٗ/5(:ص1ٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:" أو آتٌكم بشعلة نار ألتبسها منها كً تصطلوا بها من البرد" 
}لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن { أي : تتدفإون به، وكان كما لال ، فإنه رجع منها  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)عظٌم ، والتبس منها نوًرا عظًٌما" بخبر

  .(ٖ)لال الزجاج:"وكل أبٌض ذي نور فهو شهاب"
كانوا أضلوا عن الطرٌك، فمال: لعلً أجد من ٌدلنً على الطرٌك، أو  لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)آتٌكم بمبس لعلكم تصطلون"
 .(٘)عن السدي، "}لعلكم تصطلون{، لال: من البرد" 
 .(ٙ)لال: "}لعلكم تصطلون{، لال: تجدون البرد"عن عمرو بن مٌمون،  
 من صفة« لبس»ٌمرأ :} بِِشَهاٍب لَبٍَس{ بالتنوٌن وباإلضافة، فمن نون جعل  
 . (2)«شهاب»
 

 المرآن
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن ) ا َجاَءَها نُوِدَي أَْن بُوِرَن َمْن فًِ النَّاِر َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن َّللاَّ ( ٌَاُموَسى 8}فَلَمَّ

ُ اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم ) ا َرآَها تَْهتَزُّ َكؤَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا وَ 9إِنَّهُ أَنَا َّللاَّ لَْم ٌُعَمِّْب ( َوأَْلِك َعَصاَن فَلَمَّ
( إاِلَّ َمْن َظلََم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًا بَْعَد ُسوٍء فَِإنًِّ ٌَٓٔاُموَسى اَل تََخْف إِنًِّ اَل ٌََخاُف لََديَّ اْلُمْرَسلُوَن )

ٌِْر ُسوٍء فًِ تِْسعِ آٌَاٍت إِ َٔٔغفُوٌر َرِحٌٌم ) ٌَْضاَء ِمْن َغ ٌْبَِن تَْخُرْج بَ لَى فِْرَعْوَن ( َوأَْدِخْل ٌََدَن فًِ َج
 [  ٕٔ-8({ ]النمل: َٕٔولَْوِمِه إِنَُّهْم َكانُوا لَْوًما فَاِسِمٌَن )

 التفسٌر:
فلما جاء موسى الناَر ناداه هللا وأخبره أن هذا مكاٌن لدَّسه هللا وباركه فجعله موضعًا لتكلٌم 

ًٌها هلل رب الخبلبك موسى وإرساله، وأن هللا بارن َمن فً النار وَمن حولها ِمَن المبلبكة، وتنز
عما ال ٌلٌك به. ٌا موسى إنه أنا هللا المستحك للعبادة وحدي، العزٌز الؽالب فً انتمامً من 
أعدابً، الحكٌم فً تدبٌر خلمً. وألك عصان فؤلماها فصارت حٌة، فلما رآها تتحرن فً خفة 

َن الحٌة السرٌعة ولَّى هاربًا ولم ٌرجع إلٌها، فطمؤنه هللا بم وله: ٌا موسى ال تََخْؾ، إنً ال تََحرُّ
ٌخاؾ لديَّ من أرسلتهم برسالتً، لكن َمن تجاوز الحدَّ بذنب، ثم تاب فبدَّل ُحْسن التوبة بعد لبح 
الذنب، فإنً ؼفور له رحٌم به، فبل ٌٌبس أحٌد من رحمة هللا ومؽفرته. وأدخل ٌدن فً فتحة 

بََرص فً جملة تسع معجزات،  لمٌصن المفتوحة إلى الصدر تخرج بٌضاء كالثلج من ؼٌر
ل، والضفادع،  وهً مع الٌد: العصا، والسنون، ونمص الثمرات، والطوفان، والجراد، والمُمَّ
 والدم؛ لتؤٌٌدن فً رسالتن إلى فرعون ولومه، إنهم كانوا لوًما خارجٌن عن أمر هللا كافرٌن به.

ا َجاَءَها نُوِدَي أَْن بُوِرَن َمْن   [، أي:" 1فًِ النَّاِر َوَمْن َحْولََها{ ]النمل : لوله تعالى:}فَلَمَّ
فلما وصل إلى مكان النار نودي من جانب الطور بؤن بوركَت ٌا موسى وبورن من حولن وهم 

 .(1)المبلبكة"
ٌمول: فلما جاء موسى النار التً آنسها:} نودي أن بورن من فً النار  لال الطبري:" 

 .(5)ومن حولها{"

                                                           

 .1ٕٗ-2ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .22ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕٗ/5(:صٕٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٕٗ/5(:صٕٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٓٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (2)
 .5ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
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: فلما أتاها رأى منظًرا هاببل عظًٌما ، حٌث انتهى إلٌها ، والنار أي  لال ابن كثٌر:" 
تضطرم فً شجرة خضراء ، ال تزداد النار إال تولًدا ، وال تزداد الشجرة إال خضرة ونضرة ، 

 .(ٔ)ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء "
 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: "}نودي أن بورن من فً النار{، ٌمول: لدس" 
 [، على وجوه:1واختلؾ أهل التفسٌر فً المعنً بموله: }َمْن فًِ النَّاِر{ ]النمل :  

احدها: أنه عنى هلالج لج بذلن نفسه، وهو الذي كان فً النار، وكانت النار نوره تعالى ذكره. لاله ابن 
 .(ٙ)، ولتادة(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)، والحسن(ٖ)عباس
 .(2)ٌعنً نفسه؛ لال: كان نور رب العالمٌن فً الشجرة" لال ابن عباس:" 
 .(1)ناداه وهو فً النار" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(5)هو النور" لال الحسن:" 
 .(ٓٔ)لال لتادة:" نور هللا بورن" 
 .(ٔٔ)لاله مجاهد معنى ذلن: بوركت النار.الثانً: 
 .(ٕٔ)«َحْولََهابُوِرَكِت النَّاُر َوَمن : »بن كعبوفً مصحؾ أُبً   
 .(ٖٔ): أنهم المبلبكة ، لاله السديالثالث: 
 .(ٗٔ)بورن النور الذي فً النار ، لاله ابن عٌسىالرابع: 
 ثبلثة وجوه : [،1}َوَمْن َحْولََها{ ]النمل : وفً لوله  

 .(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٙٔ)، والحسن(٘ٔ)أحدها : ٌعنً: المبلبكة ، لاله ابن عباس
 .(5ٔ)موسى ، لالها أبو صخرالثانً : 
فلما جاءها نودي أن بورن من فً النار ومن حولها لال: إن موسى  لال أبو صخر:" 

ملسو هيلع هللا ىلص كان على شاطا الوادي ٌرعى ؼنمه، فلما رأت الؽنم النار نفرت فمام موسى فصاح بها 
ثالثة، فلما لام أبصر النار فاجتمعت، ثم نفرت الثانٌة، ثم لام فصاح بها فاجتمعت، ثم نفرت، ال

فسار إلٌها فلما أتاها نودي أن بورن من فً النار ومن حولها لال: إنها لم تكن نار ولكنه كان 
 .(ٕٓ)"نور هللا عز وجل وهو الذي كان فً ذلن النور، وإنما كان ذلن النور منه وموسى حوله

 .(ٕٔ)هو موسى والمبلبكة. لاله دمحم بن كعبالثالث: 

                                                           

 .25ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٗ/5ٔبري:انظر: تفسٌر الط (ٗ)
 .1ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٗ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٗ/5ٔاخرجه الطبري: (1)
 .1ٕٗ/5ٔاخرجه الطبري: (5)
 .1ٕٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٗٙ/5(:صٕٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5٘ٔ/ٗانظر: النكت والعوٌن: (ٖٔ)
 .5٘ٔ/ٗانظر: النكت والعوٌن: (ٗٔ)
 .5ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 . بدون سند.1ٗ2ٕ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2ٔ)
 . بدون سند.1ٗ2ٕ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1ٔ)
 .1ٕٗٙ/5(:صٖٖٔٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .1ٕٗٙ/5(:صٖٖٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
 .5ٕٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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لما رأى موسى النار انطلك ٌسٌر حتى ولؾ منها لرٌبا، فإذا هو بنار  لال وهب:" 
عظٌمة تفور من فرع شجرة خضراء شدٌدة الخضرة، ٌمال لها العلٌك، ال تزداد فٌما ٌرى إال 
عظما وتضرما، وال تزداد الشجرة على شدة الحرٌك إال خضرة وحسنا، فولؾ فنظر ال ٌدري 

أنها شجرة تحترق، أولد إلٌها مولد فنالها فاحترلت، وإنه إنما على ما ٌضع أمرها إال أنه لد ظن 
ٌمنع النار شدة خضرتها، وكثر مابها، وكثافة ورلها، وعظم جذعها، فوضع أمرها على هذا، 
فولؾ وهو ٌطمع أن ٌسمط منها شًء فٌمتبسه، فلما طال علٌه ذلن أهوى إلٌها بضعث فً ٌده 

ل ذلن موسى مالت نحوه كؤنها ترٌده فاستؤخر عنها وهو ٌرٌد أن ٌمتبس من لهبها، فلما فع
وهاب، ثم عاد فطاؾ بها فلم تزل تطمعه وٌطمع بها ثم لم ٌكن شًء بؤوشن من خمودها، فاشتد 
عند ذلن عجبه وفكر موسى فً أمرها فمال: هً نار ممتنعة ال ٌمتبس منها ولكنها تتضرم فً 

فً أوشن من طرفة عٌن، فلما رأى ذلن جوؾ شجرة فبل تحرفها هم خمودها على لدر عظمتها 
لال: إن لهذه لشؤنا ثم وضع أمرها على أنها مؤمورة أو مصنوعة ال ٌدري من أمرها وال بما 
أمرت وال من صنعها وال لم صنعت فولؾ متحٌرا، ال ٌدري أٌرجع لم ٌمٌم، فبٌنا هو على ذلن 

ساطعة فً السماء ٌنظر إلٌها إذ رمى بطرفه نحو فرعها فإذا أشد ما كان خضرة، وإذا بخضرة 
تؽشى الظبلم ثم لم تزل الخضرة تنور وتسفر وتبٌاض حتى صارت نورا ساطعا عمودا ما بٌن 
السماء واألرض على مثل شعاع الشمس تلً دونه األبصار كلما نظر إلٌه تكاد تخطؾ بصره، 

والوجس، إال فعند ذلن اشتد خوفه وحزنه، فرد ٌده على عٌنٌه، ولصك باألرض، وسمع الحسن 
أنه سمع حٌنبذ شٌبا لم ٌسمع السامعون بمثله عظما فلما بلػ موسى الكرب، واشتد علٌه الهول، 
وكاد أن ٌخالط فً عمله من شدة الخوؾ بما ٌسمع وٌرى نودي من الشجرة فمٌل: ٌا موسى، 

مرارا  فؤجاب سرٌعا وما ٌدري من دعاه وما كان سرعة إجابته إال استبشارا باألنس فمال: لبٌن
إنً ألسمع صوتن وأحس وجسن وال أرى مكانن فؤٌن أنت لال: فولن، فلما سمع هذا موسى 
علم أنه ال ٌنبؽً ذلن إال لربه فؤٌمن، به فمال: كذلن أنت ٌا إلهً فكبلمن أسمع أم رسولن، لال: 
ت بل أنا الذي أكلمن، فادن منً فجمع موسى ٌدٌه فً العثار ثم تحامل حتى استمل لابما فرعد
فرابصه حتى اختلفت واضطربت رجبله وانمطع لسانه وانكسر للبه ولم ٌبك منه عظم ٌحمل 
آخر فهو بمنزلة المٌت إال أن روح الحٌاة تجري فٌه، ثم زحؾ على ذلن وهو مرعوب حتى 

 .(ٔ)ولؾ لرٌبا من الشجرة التً نودي منها. وذكر الحدٌث بطوله"
لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا ال ٌنام  عن أبً عبٌدة، عن أبً موسى رضً هللا عنه 

وال ٌنبؽً له أن ٌنام، ٌخفض المسط وٌرفعه، ٌرفع إلٌه عمل اللٌل بالنهار، وعمل النهار باللٌل، 
زاد المسعودي وحجابه النار لو كشفها حرلت سحابة وجهه كل شًء أدركه بصره، ثم لرأ أبو 

 .(ٕ)ومن حولها{"عبٌدة: }أن بورن من فً النار 
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]النمل :  [، أي:" وتنزًٌها هلل رب الخبلبك عما 1لوله تعالى:}َوُسْبَحاَن َّللاَّ

 .(ٖ)ال ٌلٌك به"
 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول: وتنزٌها هلل رب العالمٌن، مما ٌصفه به الظالمون" 
صلى  -معناه: تنزٌه هللا تبارن وتعالى عن السوء، كذلن جاء عن النبً  لال الزجاج:" 

 .(٘)وكذا فسره أهل اللؽة" -هللا علٌه وسلم 
أي : الذي ٌفعل ما ٌشاء وال ٌشبه شٌبا من مخلولاته ، وال ٌحٌط به  لال ابن كثٌر:" 

تنفه األرض شًء من مصنوعاته ، وهو العلً العظٌم ، المباٌن لجمٌع المخلولات ، وال ٌك
 .(ٙ)والسموات ، بل هو األحد الصمد ، المنزه عن مماثلة المحدثات "

                                                           

 .1ٕٗٗ-1ٖٕٗ/5(:صٕٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٗ٘/5(:صٖٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٓٔ/ٗمرآن:معانً ال (٘)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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فلما سمع موسى النداء فزع، فمال: }سبحان هللا رب العالمٌن{، نودي: ٌا  لال السدي:" 
 .(ٔ)موسى إنً أنا هللا رب العالمٌن"

ُ اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ   [ ٌا موسى إنه أنا هللا 5{ ]النمل : لوله تعالى:}ٌَا ُموَسى إِنَّهُ أَنَا َّللاَّ
 .(ٕ)المستحك للعبادة وحدي، العزٌز الؽالب فً انتمامً من أعدابً، الحكٌم فً تدبٌر خلمً"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌله لموسى: }إنه أنا هللا العزٌز{ فً نممته  
 .(ٖ)من أعدابه. }الحكٌم{ فً تدبٌره فً خلمه"

أعلمه أن الذي ٌخاطبه وٌناجٌه هو ربه هللا العزٌز ، الذي عز كل شًء  كثٌر:"لال ابن  
 .(ٗ)ولهره وؼلبه ، الحكٌم فً أفعاله وألواله "

عن أبً بكر الثمفً لال: "أتى موسى الشجرة لٌبل وهً خضراء والنار تتردد فٌها  
ن، لال: عن ٌمٌن فذهب ٌتناول النار، فمالت عنه فذعر وفزع، فنودي من شاطا الواد األٌم

الشجرة، ٌا موسى فاستؤنس بالصوت، فمال: أٌن أنت، أٌن أنت لبل الصوت، لال: أنا فولن، 
 .(٘)لال: ربً. لال: نعم"

 .(ٙ)[، أي:" ونودي أن ألك عصان"ٓٔلوله تعالى:}َوأَْلِك َعَصاَن{ ]النمل :  
اضحا على أنه الفاعل ثم أمره أن ٌلمً عصاه من ٌده ؛ لٌظهر له دلٌبل و لال ابن كثٌر:" 

 .(2)المختار ، المادر على كل شًء "
لال وهب:" فمال له الرب عز وجل، ألمها ٌا موسى. فظن موسى أنه ٌمول: ارفضها.  

 .(1)فؤلماها على وجه الرفض"
 .(5)كان اسم عصا موسى: ماشا" لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)كانت عصا موسى علٌه السبلم من عوسج" لال سعٌد بن جبٌر:" 
تلن العصا أعطاه إٌاها ملن من المبلبكة لما أن توجه إلى مدٌن، فكانت  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)تضًء له اللٌل، وٌضرب بها األرض فٌخرج له نباته، وٌهش بها على ؼنمه ورق الشجر"
{ ]النمل :   ا َرآَها تَْهتَزُّ َكؤَنََّها َجانٌّ فً خفة  [، أي:" فلما رآها تتحرنٓٔلوله تعالى:}فَلَمَّ

َن الحٌة السرٌعة" تََحرُّ
(ٕٔ). 

لال الطبري:" فً الكبلم محذوؾ ترن ذكره، استؽناء بما ذكر عما حذؾ، وهو فؤلماها  
فصارت حٌة تهتز }فلما رآها تهتز كؤنها جان{، ٌمول: كؤنها حٌة عظٌمة، والجان: جنس من 

 .(ٖٔ)الحٌات معروؾ"
ة خفٌفة، وكانت فً صورة الثعبان، أي: تتحرن كما ٌتحرن الجان حرك لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)وهو؛ العظٌم من الحٌات"
فلما ألمى موسى تلن العصا من ٌده انملبت فً الحال َحٌَّةً عظٌمة هابلة  لال ابن كثٌر:" 

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكؤَنََّها َجانٌّ { والجان :  فً ؼاٌة الكبر ، وسرعة الحركة مع ذلن ؛ ولهذا لال : } فَلَمَّ

                                                           

 .1ٗ2ٕ/5(:ص1ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٗ2ٕ/5(:ص5ٖٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٗ2ٕ/5(:صٓٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٗ1ٕ/5(:صٕٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٗ1ٕ/5(:صٖٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٗ2ٕ/5(:صٔٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٓٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
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ًٌ عن لتل ِجنَّان  -ضرب من الحٌات ، أسرعه حركة ، وأكثره اضطرابا  وفً الحدٌث نَْه
 .(ٕ)"(ٔ)لبٌوتا

لال ابن جرٌج: }وألك عصان فلما رآها تهتز كؤنها جان{، لال: حٌن تحولت حٌة  
 .(ٖ)تسعى"
[، أي:" ولَّى موسى هاربًا ولم ٌرجع ٓٔلوله تعالى:}َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم ٌُعَمِّْب{ ]النمل :  
 .(ٗ)إلٌها"
 .(٘)لال الطبري:" ولى موسى هاربا خوفا منها ولم ٌرجع" 
فلما عاٌن موسى ذلن } َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم ٌُعَمِّْب { أي : لم ٌلتفت من شدة  ال ابن كثٌر:"ل 
 .(ٙ)فرله"
جاء فً التفسٌر }لم ٌعمب{: لم ٌلتفت، وجاء أٌضا: لم ٌرجع. وأهل اللؽة  لال الزجاج:" 

 :(2)ٌمولون: لم ٌرجع، ٌمال: لد عمب فبلن. إذا رجع ٌماتل بعد أن ولى. لال لبٌد
 .(1)حتى تهجر فً الرواح وهاجه. . . طلب المعمب حمه المظلوم"

 .(5)عن مجاهد، لوله:"}ولم ٌعمب{، لال: لم ٌرجع" 
 .(ٓٔ)لم ٌلتفت" لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)لم ٌنتظر" لال السدي:" 
}ولم ٌعمب{، لال: لم ٌرجع. }ٌاموسى{ لال: لما ألمى العصا صارت  عن ابن زٌد:" 

حٌة، فرعب منها وجزع، فمال هللا: }إنً ال ٌخاؾ لدي المرسلون{ لال: فلم ٌرعو لذلن، لال: 
فمال هللا له: }ألبل وال تخؾ إنن من اآلمنٌن{ لال: فلم ٌمؾ أٌضا على شًء من هذا حتى لال: 

لال: فالتفت فإذا هً عصا كما كانت، فرجع فؤخذها، ثم لوي بعد ذلن }سنعٌدها سٌرتها األولى{، 
 .(ٕٔ)حتى صار ٌرسلها على فرعون وٌؤخذها"

[، أي:" ٌا ٓٔلوله تعالى:}ٌَا ُموَسى اَل تََخْؾ إِنًِّ اَل ٌََخاُؾ لََديَّ اْلُمْرَسلُوَن{ ]النمل :  
موسى ال تََخْؾ، إنً ال ٌخاؾ لديَّ من أرسلتهم برسالتً"
(ٖٔ). 

لال الطبري:" فناداه ربه: ٌا موسى ال تخؾ من هذه الحٌة، إنً ال ٌخاؾ لدي  
 .(ٗٔ)المرسلون. ٌمول: إنً ال ٌخاؾ عندي رسلً وأنبٌابً الذٌن أختصهم بالنبوة"

أي : ال تخؾ مما ترى ، فإنً أرٌد أن أصَطفٌن رسوال وأجعلن نبًٌا  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘ٔ)وجًٌها "
 .(ٙٔ)معناه: ال ٌخاؾ عندي المرسلون" لال الزجاج:" 

                                                           

 .( من حدٌث ابن عمر ، رضً هللا عنهما51ٕٖ)صحٌح البخاري برلم (ٔ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٓٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
ً صفة ، وهو من أبٌات ف1ٖ٘/ٙٔ، واللسان )عمب( ، وتفسٌر الطبري:ٕٙ، بٌت ٙٔدٌوانه لصٌدة رلم: (2)

حمار الوحش، وشرح البٌت ٌطول، وخبلصته أن الحمار" تهجر من الرواح"، أي: عجل فً الرواح إلى الماء، 
 .و" هاجه"، أي: حركه حب الماء، فعجل إلٌه عجلة طالب الحك ٌطلبه مرة بعد مرة، وهو" المعمب"

 .5ٓٔ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٗ1ٕ/5(:صٙٗٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٓٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٙٔ)
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 .(ٔ)عن لتادة، لوله:"}لدي المرسلون{، أي: عندي المرسلون" 
لال له ربه عز وجل: ٌا موسى ادنه، فلم ٌدنه، حتى شد ظهره بجذع  لال وهب:" 

الشجرة فاستمر وذهبت عنه الرعدة وجمع ٌدٌه فً العصا، وخضع برأسه وعنمه، ثم لال له، إنً 
لد ألمتن الٌوم فً ممام ال ٌنبؽً لبشر بعدن أن ٌموم ممامن، أدنٌتن ولربتن، حتى سمعت 

 .(ٕ)كبلمً"
ن ذلن موسى ولى مدبرا ولم ٌعمب، فذهب حتى أمعن ورأى أنه لد فلما عاٌ لال وهب:" 

أعجز الحٌة ثم ذكر ربه فولؾ استحٌاء منه، ثم نودي ٌا موسى: إلً ارجع حٌث كنت، فرجع 
 .(ٖ)موسى وهو شدٌد الخوؾ ؾ لال: خذها بٌمٌنن وال تخؾ سنعٌدها سٌرتها األولى"

[، أي:" ُٔٔحْسنًا بَْعَد ُسوٍء فَإِنًِّ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النمل :  }إِالَّ َمْن َظلََم ثُمَّ بَدَّلَ  لوله تعالى: 
 .(ٗ)لكن َمن تجاوز الحدَّ بذنب، ثم تاب فبدَّل ُحْسن التوبة بعد لبح الذنب، فإنً ؼفور له رحٌم به"

 .(ٗ)به"
لال الطبري:" إال من ظلم منهم، فعمل بؽٌر الذي أذن له فً العمل به.. فمن أتى ظلما  

وركب مؤثما، ثم بدل حسنا، ٌمول: ثم تاب من ظلمه ذلن وركوبه المؤثم، }فإنً من خلك هللا، 
ؼفور{، ٌمول: فإنً ساتر على ذنبه وظلمه ذلن بعفوي عنه، وترن عموبته علٌه }رحٌم{ به أن 

 .(٘)أعالبه بعد تبدٌله الحسن بضده"
ن ظلم ثم تاب }إال{ استثناء لٌس من األول، والمعنى، وهللا أعلم، لكن م لال الزجاج:" 

 .(ٙ)من المرسلٌن وؼٌرهم، وذلن لوله: }ثم بدل حسنا بعد سوء فإنً ؼفور رحٌم{"
هذا استثناء منمطع ، وفٌه بشارة عظٌمة للبشر ، وذلن أن من كان على  لال ابن كثٌر:" 

اٌر ِلَمْن عمل شًء ثم أللع عنه ، ورجع وأناب ، فإن هللا ٌتوب علٌه ، كما لال تعالى : } َوإِنًِّ لَؽَفَّ 
[ ، ولال تعالى : } َوَمْن ٌَْعَمْل ُسوًءا أَْو ٌَْظِلْم 1ٕتَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى { ]طه : 

َ َؼفُوًرا َرِحًٌما { ]النساء :  َ ٌَِجِد َّللاَّ  .(2)[ واآلٌات فً هذا كثٌرة جًدا"ٓٔٔنَْفَسهُ ثُمَّ ٌَْستَْؽِفِر َّللاَّ
االستثناء منمطع، أي: لكْن من ظلم من سابر الناس ال من المرسلٌن  لال الصابونً:" 

 .(1)فإِنه ٌخاؾ إال إذا تاب وبدَّل عمله السًء إلى العمل الحسن"
عاد هللا، عز وجل بعابدته وبرحمته فمال: }ثم بدل حسنا بعد سوء{، أي: لال لتادة:" ثم  

 .(5)فعمل عمبل صالحا بعد عمل سٌا. }فإنً ؼفور رحٌم{"
 .(ٓٔ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}ؼفور{ لما كان منه لبل التوبة. }رحٌم{ لمن تاب" 
عن مجاهد، لوله: "}إال من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء{ ثم تاب من بعد إساءته }فإنً  

 .(ٔٔ)ؼفور رحٌم{"
لال ابن جرٌج:" ال ٌخٌؾ هللا األنبٌاء إال بذنب ٌصٌبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى  
 .(ٕٔ)ٌؤخذه منه"
لوله: "}ٌا موسى ال تخؾ إنً ال ٌخاؾ لدي المرسلون إال من ظلم{ لال:  عن الحسن، 

 .(ٔ)إنً إنما أخفتن لمتلن النفس، ولال الحسن: كانت األنبٌاء تذنب فتعالب"

                                                           

 .1ٗ5ٕ/5(:صٓ٘ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٕ٘/5(:ص٘ٙٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٗ5ٕ/5(:ص1ٗٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٗ، ٖٔٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕ٘ٓ-1ٗ5ٕ/5(:صٕ٘ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕ٘ٓ/5(:صٖ٘ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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ٌِْر ُسوٍء{ ]النمل :   ٌَْضاَء ِمْن َؼ ٌْبَِن تَْخُرْج بَ ، أي:" [ٕٔلوله تعالى:}َوأَْدِخْل ٌََدَن فًِ َج
 .(ٕ)وأدخل ٌدن فً فتحة لمٌصن المفتوحة إلى الصدر تخرج بٌضاء كالثلج من ؼٌر بََرص"

هذه آٌة أخرى ، ودلٌل باهر على لدرة هللا الفاعل المختار ، وِصْدق من  لال ابن كثٌر:" 
أمره أن ٌُدخل ٌده فً جٌب ِدْرِعه ، فإذا أدخلها  -تعالى  -جعل له معجزة ، وذلن أن هللا 

 .(ٖ)خرجها َخرجت بٌضاء ساطعة ، كؤنها لطعة لمر ، لها لمعان ٌتؤلأل كالبرق الخاطؾ"وأ
ٌِْر   ٌَْضاَء ِمْن َؼ عن ابن عباس ومجاهد، ولتادة، والضحان، والسدي، لوله :"}تَْخُرْج بَ

 .(ٗ)ُسوٍء{، لال: من ؼٌر برص"
 .(٘)فؤدخلها ثم أخرجها بٌضاء من ؼٌر سوء، كؤنها فرو" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)أخرجها هللا من ؼٌر سوء، من ؼٌر برص، فعلم موسى أنه لمً ربه" لال الحسن:" 
ذكر أنه تعالى ذكره أمره أن ٌدخل كفه فً جٌبه؛ وإنما أمره بإدخاله فً  لال الطبري:" 

جٌبه، ألن الذي كان علٌه ٌومبذ مدرعة من صوؾ. لال بعضهم: لم ٌكن لها كم. ولال بعضهم: 
 .(2)بعض ٌده"كان كمها إلى 
عن مجاهد: "}وأدخل ٌدن فً جٌبن{، لال: الكؾ فمط فً جٌبن، لال: كانت مدرعة إلى  

 .(1)بعض ٌده، ولو كان لها كم أمره أن ٌدخل ٌده فً كمه"
 .(5)عن ابن مسعود: "إن موسى أتى فرعون حٌن أتاه فً ذر مانمة، ٌعنً جبة صوؾ" 
[، أي:" هاتان المعجزتان ٕٔفِْرَعْوَن َولَْوِمِه{ ]النمل : لوله تعالى:}فًِ تِْسعِ آٌَاٍت إِلَى  
ً على صدلن لتذهب بها إلى « العصا والٌد» ضمن تسعِ معجزاٍت أٌدتن بها وجعلتُها برهانا

 .(ٓٔ)فرعون ولومه"
 .(ٔٔ)لال الفراء:" معناه: افعل هذا فهً آٌة فً تسع" 
 .(ٕٔ)أي: هذه اآلٌة مع تسع آٌات" لال ابن لتٌبة:" 
ال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: أدخل ٌدن فً جٌبن تخرج بٌضاء من ؼٌر سوء، فهً ل 

 .(ٖٔ)آٌة فً تسع آٌات مرسل أنت بهن إلى فرعون"
أي : هاتان ثنتان من تسع آٌات أإٌدن بهن ، وأجعلهن برهانا لن إلى  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَا ُموَسى تِْسَع آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت فرعون ولومه.. وهذه هً اآلٌات التسع التً لال هللا تعالى : } وَ  لَمَْد آتَ
 .(ٗٔ)["ٔٓٔ{ ]اإلسراء : 
عن ابن زٌد لوله: "}تسع آٌات إلى فرعون ولومه{، لال: هً التً ذكر هللا فً المرآن:  

العصا، والٌد، والجراد، والممل، والضفادع، والطوفان، والدم، والحجر، والطمس الذي أصاب 
 .(٘ٔ)آل فرعون فً أموالهم"

                                                                                                                                                                      

 .ٕٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .51ٕ-52ٕ/1ٔأخرجه عنهم الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘ٓ/5(:ص1٘ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .51ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .11ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٕٖؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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عن ابن عباس، "}تسع آٌات{، لال: ٌده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد  
 .(ٔ)والممل والضفادع والدم آٌات مفصبلت"

عن ابن عباس لوله: "}فً تسع آٌات{، لال: هو الطوفان، والجراد، والممل والضفادع،  
د بن عمٌر والشعبً، وروي عن عبٌ. (ٕ)والدم، والعصا، والٌد، ونمص من الثمرات والسنٌن"
 .(ٖ)وعكرمة، وأبً صالح، والسدي، ودمحم بن كعب مثل ذلن

عن دمحم بن كعب المرظً، لال:" سؤلنً عمر بن عبد العزٌز، عن التسع آٌات التً  
أراهن هللا فرعون فملت: الطوفان والجراد والممل والضفادع والدم وعصاه وٌده والطمسة 

 .(ٗ)والبحر"
[، أي:" إنهم كانوا لوًما خارجٌن عن ْٕٔم َكانُوا لَْوًما فَاِسِمٌَن{ ]النمل : لوله تعالى:}إِنَّهُ  

 .(٘)أمر هللا كافرٌن به"
لال الطبري:" ٌمول: إن فرعون ولومه من المبط كانوا لوما فاسمٌن، ٌعنً كافرٌن  
 .(ٙ)باهلل"

 .(2)ٌعنً: عاصٌن" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 [:ٕٔ-ٙفوابد اآلٌات:]

 النبوة الدمحمٌة.تمرٌر  -ٔ
 مشروعٌة السفر باألهل والولد وجواز خطؤ الطرٌك حتى على األنبٌاء واألذكٌاء. -ٕ
 لٌومٌة الرجل على النساء واألطفال. -ٖ
تجلً الرب تعالى لموسى فً البعمة المباركة ومناجاته وتدرٌبه على العصا والسبلح الذي  -ٗ

 ٌماوم به فرعون ومؤله فٌما بعد.
 بب الخوؾ والعموبة إال من تاب منه وأصلح فإن هللا ؼفور رحٌم.الظلم ٌس -٘
آٌة الٌد هً إحدى اآلٌات التسع التً أوتً موسى علٌه السبلم دلٌبل على وجود اآلٌات التً  -ٙ

 كان هللا تعالى ٌإٌد بها رسله فمن أنكرها فمد كفر.
 
 

 المرآن
ا َجاَءتُْهْم آٌَاتُنَا ُمْبِصَرةً لَالُوا هَ   [ ٖٔ({ ]النمل: َٖٔذا ِسْحٌر ُمبٌٌِن )}فَلَمَّ

 
فلما جاءتهم هذه المعجزات ظاهرة بٌِّنة ٌبصر بها َمن نظر إلٌها حمٌمةَ ما دلت علٌه، لالوا: هذا 

 سحٌر واضٌح بٌِّن.
ا َجاَءتُْهْم آٌَاتُنَا ُمْبِصَرةً{ ]النمل:   [، أي:" فلما جاءتهم هذه المعجزات ٖٔلوله تعالى:}فَلَمَّ
بٌِّنة ٌبصر بها َمن نظر إلٌها حمٌمةَ ما دلت علٌه"ظاهرة 

(1). 
 .(5)لال مماتل:" ٌعنً: مبٌنة معاٌنة ٌرونها" 
 .(ٓٔ)أي: إنها تبصرهم حتى أبصروا" لال األخفش:" 

                                                           

 .1ٕ٘ٔ/5(:صٖٙٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٕ٘ٔ/5(:صٕٙٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕ٘ٔ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 .1ٕٕ٘-1ٕ٘ٔ/5(:صٗٙٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٕ٘/5(:صٙٙٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .51ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٗٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
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 .(ٔ)أي : بٌنة واضحة ظاهرة" لال ابن كثٌر:" 
إلٌه  فلما جاءت فرعون أدلتنا وحججنا، على حمٌمة ما دعاهم لال الطبري: ٌمول:" 

}مبصرة{، ٌمول: ٌبصر بها من نظر  -وهً اآلٌات التسع التً ذكرناها لبل -موسى وصحته
 .(ٕ)إلٌها ورآها حمٌمة ما دلت علٌه"

أي: واضحة، وٌجوز: ُمْبَصرةً، ومعناها: ُمبٌََّنَة تُْبَصُر َوتُرى" لال الزجاج:" 
(ٖ). 

 .(ٗ)ة"عن لتادة، لوله: "}فلما جاءتهم آٌاتنا مبصرة{، أي: بٌن 
 .(٘)عن ابن جرٌج: "}فلما جاءتهم آٌاتنا مبصرة{، لال: بٌنة" 
 . (ٙ)[، أي:" لالوا: هذا سحٌر واضٌح بٌِّن"ٖٔلوله تعالى:}لَالُوا َهَذا ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]النمل:  
لال الطبري:" ٌمول: لال فرعون ولومه: هذا الذي جاءنا به موسى سحر مبٌن، ٌمول:  

 .(2)سحر" ٌبٌن للناظرٌن له أنه
 .(1)أي: ما ساحر أسحر منن" لال ابن إسحاق:" 
 .(5)وأرادوا معارضته بسحرهم فؽلبوا هنالن }وانملبوا صاؼرٌن {" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌَْف َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْفِسِدٌَن ) ا فَاْنُظْر َك ٌْمَنَتَْها أَْنفُُسُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّ ({ ]النمل: ٗٔ}َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ

ٔٗ ] 
وكذَّبوا بالمعجزات التسع الواضحة الداللة على صدق موسى فً نبوته وصدق دعوته، وأنكروا 

ٌمنوها فً للوبهم اعتداًء على الحك وتكبًرا على بؤلسنتهم أن تكون من عند هللا، ولد است
كٌؾ كان مصٌر الذٌن كفروا بآٌات هللا وأفسدوا فً  -أٌها الرسول-االعتراؾ به، فانظر 

 األرض، إذ أؼرلهم هللا فً البحر؟ وفً ذلن عبرة لمن ٌعتبر.
الواضحة الداللة [، أي:" وكذَّبوا بالمعجزات التسع ٗٔلوله تعالى:}َوَجَحُدوا بَِها{ ]النمل:  

 .(ٓٔ)على صدق موسى فً نبوته وصدق دعوته، وأنكروا بؤلسنتهم أن تكون من عند هللا"
 .(ٔٔ)لال مماتل:" ٌعنً: باآلٌات، ٌعنً: بعد المعرفة، فٌها تمدٌم" 
 .(ٕٔ)لال الطبري:" ٌمول: وكذبوا باآلٌات التسع أن تكون من عند هللا" 
 .(ٖٔ)أي : فً ظاهر أمرهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)الجحود: التكذٌب بها" لال ابن جرٌج:" 
}وجحدوا بها{، لال: كذب بها الموم، لوله: }بها{، بآٌات هللا عز وجل،   عن لتادة:" 

 .(٘ٔ)"ال ٌكون إال من بعد معرفة« الجحود»و

                                                           

 .1ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٕٕ٘/5(:ص2ٙٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .22ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٕ٘/5(:ص1ٙٔٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٙٗ/5أخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٕ٘/5(:ص5ٙٔٙٔ(، )2ٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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ٌْمَنَتَْها أَْنفُُسُهْم{ ]النمل:   عند هللا [، أي:" ولد أٌمنوا بملوبهم أنها من ٗٔلوله تعالى:}َواْستَ
 .(ٔ)ولٌست من لبٌل السحر"

لال الطبري:" ٌمول: وأٌمنتها للوبهم، وعلموا ٌمٌنا أنها من عند هللا، فعاندوا بعد تبٌنهم  
 .(ٕ)الحك، ومعرفتهم به"

أي : علموا فً أنفسهم أنها حك من عند هللا ، ولكن َجَحدوها وعاندوها  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)وكابروها "
 .(ٗ)"}واستٌمنتها أنفسهم{، لال: ٌمٌنهم فً للوبهم"عن ابن عباس:  
 .(٘)جحدوا بها بعد ما استٌمنتها أنفسهم أنها حك" لال لتادة:" 
 .(ٙ)ولد أٌمنتها أنفسهم، أن موسى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" لال لتادة:" 
 .(2)استٌمنوا أن اآلٌات من هللا حك، فلم جحدوا بها؟ لال: ظلما وعلوا" لال ابن زٌد: 
لال مماتل:" وإنما استٌمنوا باآلٌات أنها من هللا لدعاء موسى ربه أن ٌكشؾ عنهم الرجز  

 .(1)فكشفه عنهم ولد علموا ذلن"
 .(5)فتكبروا ولد استٌمنتها أنفسهم، وهذا فً التمدٌم والتؤخٌر" لال السدي:" 
ا{ ]النمل: لو [، أي:" جحدوا بها ظلما ً من أنفسهم، واستكباراً ٗٔله تعالى:}ُظْلًما َوُعلُوًّ

 .(ٓٔ)عن اتباع الحك"
 .(ٔٔ)لال ابن جرٌج:" تعظما واستكبارا"

 .(ٕٔ)"العلو فً كتاب هللا التجبر لال عكرمة:"
أي: ترفعا عن أن ٌإمنوا بما جاء به موسى علٌه السبلم، فجحدوا بها وهم  لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)ٌعلمون أنها من عند هللا"
أي : ظلما من أنفسهم ، َسِجٌَّة ملعونة، واستكباًرا عن اتباع الحك" لال ابن كثٌر:" 

(ٔٗ). 
ا، ومعنى لال الطبري:" ٌعنً بالظلم: االعتداء، والعلو: الكبر، كؤنه لٌل: اعتداء وتكبر 

ذلن: وجحدوا باآلٌات التسع ظلما وعلوا، واستٌمنتها أنفسهم أنها من عند هللا، فعاندوا الحك بعد 
 .(٘ٔ)وضوحه لهم، فهو من المإخر الذي معناه التمدٌم"

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْفِسِدٌَن{ ]النمل:  [، أي:" فانظر أٌها السامع ٗٔلوله تعالى:}فَاْنُظْر َك
الفكر والبصٌرة ماذا كان مآُل أمر الطاؼٌن، من اإِلؼراق فً الدنٌا، واإِلحراق فً  وتدبر بعٌن
 .(ٙٔ)اآلخرة؟"
لال الطبري:" وٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فانظر ٌا دمحم بعٌن للبن كٌؾ كان عالبة  

إفسادهم فً األرض  تكذٌب هإالء الذٌن جحدوا آٌاتنا حٌن جاءتهم مبصرة، وماذا حل بهم من

                                                           

 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٙٗ/5أخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ٘/5(:ص2ٔٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٕ٘/5(:ص2ٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙٗ/5أخرجه الطبري: (2)
 .51ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٖٕ٘/5(:ص2ٙٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ/5أخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٕ٘/5(:ص2ٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٖٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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ومعصٌتهم فٌها ربهم، وأعمبهم ما فعلوا، فإن ذلن أخرجهم من جنات وعٌون، وزروع وممام 
كرٌم، إلى هبلن فً العاجل بالؽرق، وفً اآلجل إلى عذاب دابم ال ٌفتر عنهم وهم فٌه مبلسون. 

ما تدعوهم إلٌه  ٌمول: وكذلن ٌا دمحم سنتً فً الذٌن كذبوا بما جبتهم به من اآلٌات على حمٌمة
 .(ٔ)من الحك من لومن"

أي : انظر ٌا دمحم كٌؾ كان عالبة ُكفرهم، فً إهبلن هللا إٌاهم ،  لال ابن كثٌر:" 
وإؼرالهم عن آخرهم فً صبٌحة واحدة، وفحوى الخطاب ٌمول : احذروا أٌها المكذبون بدمحم ، 

ولى واألحرى ؛ فإن محمًدا ، الجاحدون لما جاء به من ربه ، أن ٌصٌبكم ما أصابهم بطرٌك األ
صلوات هللا وسبلمه علٌه أشرؾ وأعظم من موسى ، وبرهانه أدل وألوى من برهان موسى ، 
بما آتاه هللا من الدالبل الممترنة بوجوده فً نفسه وشمابله ، وما سبمه من البشارات من األنبٌاء 

  .(ٕ)به ، وأخذ المواثٌك له ، علٌه من ربه أفضل الصبلة والسبلم "
لال أبو العالٌة:" وكان فسادهم ذلن معصٌة هللا، ألنه من عصى هللا فً األرض، أو أمر  

 .(ٖ)بمعصٌة، فمد أفسد فً األرض، ألن صبلح األرض والسماء بالطاعة"
 [:ٗٔ-ٖٔفوابد اآلٌتٌن:]

 التندٌد بالفسك واستحماق أهله العذاب فً الدارٌن. -ٔ
 ٌجحد الحك وال ٌمر به وهو ٌعلم أنه حك.الكبر والعلو فً األرض صاحبهما  -ٕ
 عالبة الفساد فً األرض بالمعاصً سوءى، والعٌاذ باهلل تعالى. -ٖ
 
 

 المرآن
لَنَا َعلَى َكثٌٍِر ِمْن ِعبَاِدِه  ِ الَِّذي فَضَّ ٌَْماَن ِعْلًما َولَااَل اْلَحْمُد َّلِلَّ ٌْنَا َداُووَد َوُسلَ اْلُمْإِمنٌَِن }َولَمَْد آتَ

 [ ٘ٔ({ ]النمل: ٘ٔ)
 التفسٌر:

لنا بهذا على كثٌر من عب اده ولمد آتٌنا داود وسلٌمان علًما فعمبل به، ولاال الحمد هلل الذي فضَّ
 المإمنٌن. 
ٌَْماَن ِعْلًما{ ]النمل:   ٌْنَا َداُووَد َوُسلَ [، أي:" ولمد آتٌنا داود وسلٌمان ٘ٔلوله تعالى:}َولَمَْد آتَ

 .(ٗ)علًما فعمبل به"
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً: أعطٌنا داود وسلٌمان علما بالمضاء وبكبلم الطٌر وبكبلم الدواب" 
 .(٘)الدواب"
 .(ٙ)وذلن علم كبلم الطٌر والدواب، وؼٌر ذلن مما خصهم هللا بعلمه" لال الطبري:" 
كان داود أعطً ثبلثا، سخرت له الجبال ٌسرت معه، وألٌن له الحدٌد، وعلم  لال لتادة:" 

منطك الطٌر، علم موسى نبً هللا علٌه السبلم، منطك الطٌر، وسخرت له الجن وكان ذلن مما 
 .(2)م ٌلن له الحدٌد"ورث عنه لم تسخر له الجبال، ول

لَنَا َعلَى َكثٌٍِر ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النمل:   ِ الَِّذي فَضَّ [، ٘ٔلوله تعالى:}َولَااَل اْلَحْمُد َّلِلَّ
لنا بهذا على كثٌر من عباده المإمنٌن" أي:" ولاال الحمد هلل الذي فضَّ
(1). 

                                                           

 .2ٖٗ-ٖٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٕ٘/5(:ص22ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .51ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕ٘ٗ/5(:ص1ٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (1)
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فضلنا بما خصنا به من العلم الذي  ولال داود وسلٌمان: الحمد هلل الذي لال الطبري:" 
آتاناه، دون سابر خلمه من بنً آدم فً زماننا هذا على كثٌر من عباده المإمنٌن به فً دهرنا 

 .(ٔ)هذا"
 . (ٕ)لال ٌحٌى:" ٌعنٌان: أهل زمانهم من المإمنٌن" 
عز  -لال مماتل:" ٌعنً: بالمضاء والنبوة والكتاب وكبلم البهابم والملن الذي أعطاهما هللا 
 .(ٖ)وكان سلٌمان أعظم ملكا من داود وأفطن منه وكان داود أكثر تعبدا من سلٌمان" -وجل

عن بن ٌحٌى أخبرنً، أبً، عن جدي، لال: "كتب عمر بن عبد العزٌز أن هللا عز  
وجل، لم ٌنعم على عبد نعمة، فحمد هللا علٌها إال كان حمده أفضل من نعمة لو كنت ال تعرؾ 

تاب هللا المنزل، لال هللا جبل وعبل: }ولمد آتٌنا داود وسلٌمان علما ولاال الحمد هلل ذلن إال فً ك
 .(ٗ)الذي فضلنا على كثٌر من عباده المإمنٌن{، وأي نعمة أفضل مما أوتى داود وسلٌمان"

 
 المرآن

ٍء إِنَّ  ًْ ٌِْر َوأُوتٌِنَا ِمْن ُكّلِ َش ٌَْماُن َداُووَد َولَاَل ٌَاأٌََُّها النَّاُس ُعلِّْمنَا َمْنِطَك الطَّ َهذَا لَُهَو  }َوَوِرَث ُسلَ
 [ ٙٔ({ ]النمل: ٙٔاْلفَْضُل اْلُمبٌُِن )

 
منا وورث سلٌمان أباه داود فً النبوة والعلم والملن، ولال سلٌمان لمومه: ٌا أٌها ال ناس ُعلِّمنا وفُّهِ

كبلم الطٌر، وأُعطٌنا ِمن كل شًء تدعو إلٌه الحاجة، إن هذا الذي أعطانا هللا تعالى إٌاه لهو 
 الفضل الواضح الذي ٌَُمٌِّزنا على َمن سوانا.

ٌَْماُن َداُووَد{ ]النمل:   [، أي:" وورث سلٌمان أباه داود فً ٙٔلوله تعالى:}َوَوِرَث ُسلَ
 .(٘)والملن" النبوة والعلم
 .(2). وفً رواٌة:" ورثه نبوته وملكه، وعلمه"(ٙ)لال لتادة:" نبوته وملكه" 
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: ورث سلٌمان علم داود وملكه" 
ورثه أن سخر له الشٌاطٌن والرٌاح إلى مما ورث مما أعطً  لال الربٌع بن انس:" 
 .(5)أبوه"

}وورث سلٌمان{ أباه }داود{ العلم الذي كان آتاه هللا فً حٌاته،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٓٔ)والملن الذي كان خصه به على سابر لومه، فجعله له بعد أبٌه داود دون سابر ولد أبٌه "

ٌِْر{ ]النمل:   [، أي:" ولال سلٌمان ٙٔلوله تعالى:}َولَاَل ٌَاأٌََُّها النَّاُس ُعلِّْمنَا َمْنِطَك الطَّ
منا كبلم الطٌر" لمومه: ٌا أٌها الناس ُعلِّمنا وفُّهِ

(ٔٔ). 
ٌمول: ولال سلٌمان لمومه: ٌا أٌها الناس علمنا منطك الطٌر، ٌعنً فهمنا  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)كبلمها؛ وجعل ذلن من الطٌر كمنطك الرجل من بنً آدم إذ فهمه عنها"
 .(ٖٔ)عندنا أهل العلم"« الناس»لال األوزاعً:  

                                                           

 .2ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .51ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕ٘ٗ/5(:ص1ٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ٘ٗ/5(:ص1ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕ٘ٗ/5(:ص1ٗٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .51ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٕ٘ٗ/5(:ص1٘ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕ٘٘/5(:ص1ٙٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٔ)له: "}علمنا منطك الطٌر{، لال: النملة من الطٌر"عن لتادة، لو 
بلؽنا أن سلٌمان كان عسكره مابة فرسخ: خمسة وعشرون منها  لال دمحم بن كعب:" 

لئلنس، وخمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للوحش، وخمسة وعشرون للطٌر، وكان له 
بة سرٌة، فؤمر الرٌح ألؾ بٌت من لوارٌر على الخشب؛ فٌها ثبلث مابة صرٌحة، وسبع ما

العاصؾ فرفعته، وأمر الرخاء فسٌرته، فؤوحى هللا إلٌه وهو ٌسٌر بٌن السماء واألرض: إنً لد 
 .(ٕ)أردت أنه ال ٌتكلم أحد من الخبلبك بشًء إال جاءت الرٌح فؤخبرته"

ٍء{ ]النمل:   ًْ عو إلٌه [، أي:" وأُعطٌنا ِمن كل شًء تدٙٔلوله تعالى:}َوأُوتٌِنَا ِمْن ُكّلِ َش
 .(ٖ)الحاجة"
 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول: وأعطٌنا ووهب لنا من كل شًء من الخٌرات" 
 .(٘)أوتوا من كل شًء كان فً ببلدهم" لال السدي:" 
لال أبو الدرداء: "كان داود ٌمضً بٌن البهابم ٌومان وبٌن الناس ٌوما، فجاءت بمرة  

الوالدة على ولدها، ولالت: كنت شابة كانوا فوضعت لرنها فً حلمة الباب ثم تنؽمت كما تنؽم 
ٌنتجونً وٌستعملونً ثم أن كبرت فؤرادوا أن ٌذبحونً، ثم لال: داود، أحسنوا إلٌها وال 

 .(ٙ)تذبحوها. ثم لرأ: }علمنا منطك الطٌر وأوتٌنا من كل شًء{"
هذا الذي أعطانا هللا [، أي:" إن ٙٔلوله تعالى:}إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلفَْضُل اْلُمبٌُِن{ ]النمل:  

 . (2)تعالى إٌاه لهو الفضل الواضح الذي ٌَُمٌِّزنا على َمن سوانا"
لال الطبري:" ٌمول: إن هذا الذي أوتٌنا من الخٌرات لهو الفضل على جمٌع أهل دهرنا  

 .(1)المبٌن، ٌمول: الذي ٌبٌن لمن تؤمله وتدبره أنه فضل أعطٌناه على من سوانا من الناس"
 
 

 المرآن
ٌِْر فَُهْم ٌُوَزُعوَن ) ْنِس َوالطَّ ٌَْماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ  [ 7ٔ({ ]النمل: 7ٔ}َوُحِشَر ِلُسلَ

 التفسٌر:
وُجِمع لسلٌمان جنوده من الجن واإلنس والطٌر فً مسٌرة لهم، فهم على كثرتهم لم ٌكونوا 

 كً ٌمفوا جمٌعًا منتظمٌن.مهَملٌن، بل كان على كل جنس من ٌَُردُّ أولهم على آخرهم؛ 
ٌِْر{ ]النمل:   ْنِس َوالطَّ ٌَْماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ [، أي:" وُجِمع 2ٔلوله تعالى:}َوُحِشَر ِلُسلَ

 .(5)لسلٌمان جنوده من الجن واإلنس والطٌر فً مسٌرة لهم"
لطٌر فً لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وجمع لسلٌمان جنوده من الجن واإلنس وا 
 .(ٓٔ)مسٌر لهم"
أي : وجمع لسلٌمان جنوده من الجن واإلنس والطٌر ٌعنً : ركب فٌهم  لال ابن كثٌر:" 

فً أبهة وعظمة كبٌرة فً اإلنس ، وكانوا هم الذٌن ٌلونه ، والجن وهم بعدهم ٌكونون فً 
ا أظلته منه بؤجنحتها" المنزلة ، والطٌر ومنزلتها فوق رأسه ، فإن كان حرًّ
(ٔٔ). 

                                                           

 .1ٕ٘٘/5(:ص12ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘٘/5(:ص11ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕ٘٘/5(:ص15ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌرابن كثٌر: (ٔٔ)
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عن ابن عباس: "أن سلٌمان كان ٌضع سرٌره، ثم ٌضع الكرسً، عن ٌمٌنه وشماله  
فٌؤذن لئلنس، ثم ٌؤذن للجن فٌكونون خلؾ اإلنس، ثم ٌؤذن للشٌاطٌن فٌكونون خلؾ الجن، ثم 
ٌرسل إلى الرٌح فتؤتٌه فتحملهم وتظله الطٌر فوله وهو على سرٌره وكراسٌه ٌسٌر بهم ؼدوة 

 .(ٔ)ً المنزل شهرا، ثم تروح بهم مثل ذلن"الراكب، إلى أن ٌشته
لال سعٌد بن جبٌر:" كان ٌوضع لسلٌمان ثبلثمابة ألؾ كرسً، فٌجلس مإمنو اإلنس  

مما ٌلٌه ومإمنو الجن من ورابهم، ثم ٌؤمر الطٌر فتظله، ثم ٌؤمر الرٌح فتحمله، لال سفٌان: 
 .(ٕ)فٌمرون على السنبلة فبل ٌحركونها"

ورث لٌمان الملن وأحدث هللا إلٌه النبوة، وسؤله أن ٌهب له ملكا ال  لال وهب بن منبه:" 
تبارن وتعالى: فسخر له اإلنس والجن والطٌر والرٌح، فكان إذا  -ٌنبؽً ألحد من بعده ففعل

خرج من بٌته إلى مجلسه وكان فٌما ٌزعمون أبٌض وسٌما، وضٌبا كثٌر الشعر، ٌلبس البٌاض 
لام علٌه اإلنس والجن حتى ٌجلس على سرٌره، وكان امرأ من الثٌاب عكفت علٌه الطٌر، و

ؼزاء لل ما ٌمعد، عن الؽزو، وال ٌسمع بملن فً ناحٌة من األرض إال أتاه حتى ٌذله، كان فٌما 
ٌزعمون إذا أراد الؽزو، أمر بعسكره فضرب له من خشب، ثم نصب على الخشب ثم حمل 

حمل معه ما ٌرٌد أمر العاصؾ من الرٌح علٌه الناس والدواب وآبة الحرب كلها، حتى إذا 
فدخلت تحت ذلن الخشب فاحتملته حتى إذا أثملت به أمرت الرخاء فمذفت به شهرا فً روحته، 
وشهرا فً ؼدوته إلى حٌث أراد هللا. ٌمول هللا عز وجل: }فسخرنا له الرٌح تجري بؤمره رخاء 

ر ورواحها شهر{  لال: فذكر أن حٌث أصاب{، أي: حٌث أراد لال :}ولسلٌمان الرٌح ؼدوها شه
علٌه السبلم إما من الجن وإما  -منزال بناحٌة دجلة مكتوب فٌها كتاب كتب بعض صحابة سلٌمان

من اإلنس، نحن نزلناه وما بنٌناه ومبنٌا وجدناه ؼدونا من إصطخر، لفلناه ونحن رابحون منه 
لرٌح الرخاء تهوي به إلى ما أراد، إن شاء هللا، فبابتون الشام، وكان فٌما بلؽنً لتمر بعسكره ا

 .(ٖ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -وأنها لتمر بالزرعة فما تحركها فكذلن كان نبً هللا
[، أي:" فهم ٌَُكفُّون وٌمنعون عن التمدم بٌن 2ٔلوله تعالى:}فَُهْم ٌُوَزُعوَن{ ]النمل:  
 . (ٗ)ٌدٌه"
 وجوه من التفسٌر:[، 2ٔوفً لوله تعالى:}فَُهْم ٌُوَزُعوَن{ ]النمل:  

 .(2)، ولتادة(ٙ)، ومجاهد(٘)أحدها: فهم ٌحبس أولهم على آخرهم حتى ٌجتمعوا. لاله ابن عباس
جعل على كل صنؾ من ٌرد أوالها على أخراها لببل ٌتمدموا فً  لال ابن عباس:" 

 .(1)المسٌر، كما تصنع الملون"
ٌها لببل ٌتمدموا فً جعل على كل صنؾ وزعة ٌردون أولٌها على آخر لال مجاهد:" 

 .(5)المسٌر كما تفعل الملون الٌوم"
ٌرد أولٌهم  (ٔٔ)لكل صنؾ وزعة . وفً رواٌة:"(ٓٔ)ٌرد أولهم على آخرهم" لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)على أخراهم"

                                                           

 .1ٕ٘ٙ-1ٕ٘٘/5(:ص5ٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕ٘٘/5(:ص5ٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕ٘ٙ/5(:ص5ٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٖٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1٘2ٕ-1ٕ٘ٙ/5(:ص5ٖٔٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1٘2ٕ/5(:ص52ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .«وزعة سالة»:1٘2ٕ/5(:ص5ٙٔٙٔوفً ) (ٔٔ)
 .1٘2ٕ/5(:ص5ٗٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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أي : ٌكؾ أولهم على آخرهم ؛ لببل ٌتمدم أحد عن منزلته التً هً مرتبة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)له"

 .(ٖ)، ومماتل(ٕ)ٌسالون. وهذا لول ابن زٌدذلن فهم الثانً: 
لال مماتل:" وكان سلٌمان استعمل علٌهم جندا ٌرد األول على اآلخر حتى ٌنام  
 .(ٗ)الناس"

 .(٘)الثالث: فهم ٌتمدمون. وهذا لول الحسن
 :(2)، وأنشد لول الشاعر(ٙ)ٌسجنون، حكاه الماورديالرابع: 

 ٌزع من َعْربه فهو لاتلهلسان الفتى سبع علٌه سداته  ...  وإال 
 وما الجهل إال منطك متسرع  ...  سواٌء علٌه حك أمٍر وباطله

وأولى هذه األلوال بالصواب لول من لال: معناه: ٌرد أولهم على  لال الطبري:" 
آخرهم؛ وذلن أن الوازع فً كبلم العرب هو الكاؾ، ٌمال منه: وزع فبلن فبلنا عن الظلم: إذا 

 :(1)الشاعركفه عنه، كما لال 
 ألم ٌزع الهوى إذ لم ٌإات ... بلى وسلوت عن ضلب الفتاة 

 :(5)ولال آخر
ٌُْب َواِزعُ؟  ا تَْصُح والشَّ بَا ... َولُْلُت: أَلَمَّ  َعلَى ِحٌَن َعاتَْبُت الَمِشٌَب َعلَى الّصِ

 .(ٓٔ)وإنما لٌل للذٌن ٌدفعون الناس عن الوالة واألمراء: وزعة: لكفهم إٌاهم عنه"
 
 رآنالم

ٌَْماُن }َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِد النَّْمِل لَالَْت نَْملَةٌ ٌَاأٌََُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل ٌَْحِطَمنَُّكمْ   ُسلَ
أَْشُكَر نِْعَمتََن ( فَتَبَسََّم َضاِحًكا ِمْن لَْوِلَها َولَاَل َرّبِ أَْوِزْعنًِ أَْن 8َٔوُجنُوُدهُ َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن )

ًَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنًِ بَِرْحَمتَِن فًِ ِعبَاِدَن الصَّ  اِلِحٌَن الَّتًِ أَْنعَْمَت َعلَ
 [9ٔ-8ٔ({ ]النمل: 9ٔ)

 التفسٌر:
لكنَّكم سلٌمان وجنوده، حتى إذا بلؽوا وادي النمل لالت نملة: ٌا أٌها النمل ادخلوا مساكنكم ال ٌه

وهم ال ٌعلمون بذلن. فتبسم ضاحًكا من لول هذه النملة لفهمها واهتدابها إلى تحذٌر النمل، 
ه إلٌه داعًٌا: رّبِ أْلِهْمنً، ووفمنً، أن أشكر نعمتن التً أنعمت  واستشعر نعمة هللا علٌه، فتوجَّ

، وأن أعمل عمبل صالًحا ترضاه منً، وأ ًَّ وعلى والديَّ دخلنً برحمتن فً نعٌم جنتن مع عل
 عبادن الصالحٌن الذٌن ارتضٌت أعمالهم.

[، أي:" حتى إذا بلؽوا وادي 1ٔلوله تعالى:}َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِد النَّْمِل{ ]النمل:  
 .(ٔٔ)النمل"
 .(ٔ)لال الطبري:ٌمول:" حتى إذا أتى سلٌمان وجنوده على وادي النمل" 

                                                           

 .1ٖٔ/ٙتفسٌرابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٖٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٕ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .51ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٖٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .55ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
باهر البرهان فى معانى ، انظر: 55ٔ/ٗلم الؾ علٌه، وهو من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (2)

 .٘٘ٓٔ/ٕمشكبلت المرآن:
 .5ٖٗ/5ٔلم الؾ علٌه، وهو من شواهد الطبري فً التفسٌر: (1)
، 1ٕ٘ٗ/ ٗ، "اللسان" )وزع( 1٘ٔ/ ٔ، "الكامل" ٔ٘ٔ/ ٖ، "الخزانة" ٖ٘البٌت للنابؽة فً "دٌوانه" ص (5)

 .ٕ٘ٗ/ ٖ، 2ٕٖ/ ٔ"معانً المرآن"  5ٖ/ ٕ، "مجاز المرآن" 51ٕ، 2ٕٙالسٌوطً 
 .5ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .21ٌٖسر:التفسٌر الم (ٔٔ)
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أي : حتى إذا مر سلٌمان ، علٌه السبلم ، بمن معه من الجٌوش والجنود  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)على وادي النمل "

 .(ٖ)ذكر لنا أنه واد بؤرض الشام" لال لتادة:" 
عن الحسن : "أن اسم هذه النملة حرس ، وأنها من لبٌلة ٌمال لهم : بنو الشٌصان ،  

 .(ٗ)وأنها كانت عرجاء ، وكانت بمدر الذٌّب"
ٌَْماُن َوُجنُوُدهُ َوُهْم اَل  لوله  تعالى:}لَالَْت نَْملَةٌ ٌَاأٌََُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل ٌَْحِطَمنَُّكْم ُسلَ

[، أي:" لالت نملة: ٌا أٌها النمل ادخلوا مساكنكم ال ٌهلكنَّكم سلٌمان 1ٌَْٔشعُُروَن{ ]النمل: 
 .(٘)وجنوده، وهم ال ٌعلمون بذلن"

طبري:ٌمول:" ٌمول: ال ٌكسرنكم وٌمتلنكم سلٌمان وجنوده وهم ال ٌعلمون أنهم لال ال 
 .(ٙ)ٌحطمونكم"
أي : خافت على النمل أن تحطمها الخٌول بحوافرها ، فؤمرتهم بالدخول  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)إلى مساكنها ففهم ذلن سلٌمان ، علٌه السبلم ، منها "
 .(1)أمثال الذٌاب" كان نمل سلٌمان مثللال نوؾ الحمٌري:" 
 .(5)النملة التً فمه سلٌمان كبلمها كانت ذات جناحٌن" لال الشعبً:" 
 .(ٓٔ)النملة من الطٌر ولوال ذلن لم ٌعرؾ سلٌمان ما تمول ذلن" وفمال الشعبً:" 
لال سفٌان:" لو أن سلٌمان بن داود لم ٌمبله بالذي ٌنبؽً لساخت به األرض خمسمابة  

النملة: }ٌا أٌها النمل ادخلوا مساكنكم{، لال: }فتبسم ضاحكا من لولها{، ولال: لامة حٌن لالت 
 .(ٔٔ)}رب أوزعنً أن أشكر نعمتن التً أنعمت علً وعلى والدي{"

عن أبً الصدٌك الناجً لال: "خرج سلٌمان بن داود ٌستسمً فإذا هو بنملة مستلمٌة  
هم أنا خلك من خلمن ال ؼنى بنا، عن على ظهرها رافعة لوابمها إلى السماء وهً تمول: الل

 .(ٕٔ)سمٌان، وإال تسمنا تهلكنا، فمال سلٌمان: ارجعوا فمد سمٌتم بدعوة ؼٌركم"
[، أي:" فتبسم ضاحًكا من لول هذه 5ٔلوله تعالى:}فَتَبَسََّم َضاِحًكا ِمْن لَْوِلَها{ ]النمل:   

 .(ٖٔ)النملة لفهمها واهتدابها إلى تحذٌر النمل"
 .(ٗٔ):ٌمول:" فتبسم سلٌمان ضاحكا من لول النملة التً لالت ما لالت"لال الطبري 
عن الحكم بن عطٌة لال: "سؤلت دمحم بن سٌرٌن، عن التبسم فً الصبلة؟ فمال: ما أراه  

 .(٘ٔ)إال ضحكا، ثم لرأ: }فتبسم ضاحكا من لولها{"
{ ]النمل: لوله تعالى:}َولَاَل َرّبِ أَْوِزْعنًِ أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََن الَّ   ًَّ َوَعلَى َواِلَديَّ تًِ أَْنعَْمَت َعلَ
ٔ5" ًَّ وعلى والديَّ [، أي:ولال:" رّبِ أْلِهْمنً، ووفمنً، أن أشكر نعمتن التً أنعمت عل

(ٔٙ). 

                                                                                                                                                                      

 .5ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1٘2ٕ/5(:ص51ٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٙرواه ابن عساكر كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1٘1ٕ-1٘2ٕ/5(:صٕٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1٘2ٕ/5(:ص55ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1٘2ٕ/5(:صٕٔٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1٘1ٕ/5(:صٕٗٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1٘1ٕ/5(:صٖٕٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٓٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1٘1ٕ/5(:صٕ٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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أي : ألهمنً أن أشكر نعمتن التً مننت بها علً ، من تعلٌمً منطك  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)، واإلٌمان بن " الطٌر والحٌوان ، وعلى والدي باإلسبلم لن

 .(ٕ)لال الطبري:" ٌعنً بموله }أوزعنً{ ألهمنً" 
 .(ٖ)عن ابن عباس، لوله: "}لال رب أوزعنً أن أشكر نعمتن{، ٌمول: اجعلنً" 
. وروي عن السدي (ٗ)عن لتادة: "}رب أوزعنً أن أشكر{: ألهمنً أن أشكر }نعمتن{" 
 .(٘)مثله

فً كبلم العرب، تمول: أوزع فبلن بفبلن، ٌمول: حرض علٌه. ولال ابن  لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)زٌد: }أوزعنً{ ألهمنً وحرضنً على أن أشكر نعمتن التً أنعمت علً وعلى والدي"

ابن عمر، لال: "لال سفٌان: لو أن ابن آدم داود لم ٌمبله بالذي ٌنبؽً لساخت به عن  
}ٌا أٌها النمل ادخلوا مساكنكم{ لال: }فتبسم ضاحكا من األرض خمسمابة لامة حٌن لالت النملة: 

{ اآلٌة. فمال له رجل حراث من  ًّ لولها{، ولال :}رب أوزعنً أن أشكر نعمتن التً أنعمت عل
الحراثٌن: ألنا بمدرتً أشكر لن منن، لال: فخر، عن فرسه ساجدا، ولال لوال أن ٌكون، لال ابن 

. لملت: انزع منً ما أعطٌتنً، لال: وكان ٌشؽله ذكر هللا، عمر: ثم تكلم سفٌان بكلمة لم أفهمها
 .(2)عن أن ٌتكلم"
[، أي: ووفمنً" أن أعمل عمبل 5ٔلوله تعالى:}َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ{ ]النمل:  

 .(1)صالًحا ترضاه منً"
 .(5)لال الطبري:" ٌمول: وأوزعنً أن أعمل بطاعتن وما ترضاه" 
 .(ٓٔ)أي : عمبل تحبه وترضاه " لال ابن كثٌر:" 
اِلِحٌَن{ ]النمل:   [، أي:" وأدخلنً 5ٔلوله تعالى:}َوأَْدِخْلنًِ بَِرْحَمتَِن فًِ ِعبَاِدَن الصَّ

 .(ٔٔ)برحمتن فً نعٌم جنتن مع عبادن الصالحٌن الذٌن ارتضٌت أعمالهم"
لرسالتن لال الطبري:" ٌمول: وأدخلنً برحمتن مع عبادن الصالحٌن، الذٌن اخترتهم  

 .(ٕٔ)وانتخبتهم لوحٌن، ٌمول: أدخلنً من الجنة مداخلهم"
أي : إذا توفٌتنً فؤلحمنً بالصالحٌن من عبادن ، والرفٌك األعلى من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)أولٌابن"
لوله:"}وأدخلنً برحمتن فً عبادن الصالحٌن{، لال: مع عبادن عن ابن زٌد،  

 .(ٗٔ)الصالحٌن األنبٌاء والمإمنٌن"
 [:5ٔ-٘ٔفوابد اآلٌات:]

 وجوب الشكر على النعم. -ٔ
 فً اآلٌة دلٌل على شرؾ العلم، وارتفاع أهله. -ٕ
 وراثة سلٌمان لداوود لم تكن فً المال ألن األنبٌاء ال ٌورثون وإنما كانت فً النبوة والملن. -ٖ

                                                           

 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1٘1ٕ/5(:ص2ٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . بدون سند.1٘1ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1٘5ٕ/5(:ص5ٕٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٓٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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 آٌة تعلٌم هللا تعالى سلٌمان منطك الطٌر وتسخٌر الجن والشٌاطٌن له. -ٗ
 ضل النمل على كثٌر من المخلولات ظهر فً نصح النملة ألخواتها وشفمتها علٌهن.ف -٘
 ذكاء النمل وفطنته مما أضحن سلٌمان متعجبا منه. -ٙ
 وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورإٌة الفضل من هللا عز وجل. -2
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة إذ مثل هذا الحدٌث ال ٌتؤتى له إال بالوحً اإللهً. -1
 
 

 المرآن
ًَ اَل أََرى اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلغَائِبٌَِن ) ٌَْر فَمَاَل َما ِل بَنَّهُ َعَذابًا َشِدًٌدا أَْو ٕٓ}َوتَفَمََّد الطَّ ( َْلَُعذِّ

 [ ٕٔ-ٕٓ({ ]النمل: َْٕٔلَْذبََحنَّهُ أَْو لٌََؤْتٌَِنًِّ بُِسْلَطاٍن ُمبٌٍِن )
 التفسٌر:

المسخرة له وحال ما ؼاب منها، وكان عنده هدهد متمٌز معروؾ فلم وتفمد سلٌمان حال الطٌر 
ٌجده، فمال: ما لً ال أرى الهدهد الذي أعهده؟ أَستَره ساتر عنً، أم أنه كان من الؽاببٌن عنً، 
فلم أره لؽٌبته؟ فلما ظهر أنه ؼابب لال: ألعذبنَّ هذا الهدهد عذابًا شدًٌدا لؽٌابه تؤدٌبًا له، أو 

ر له، أو لٌؤتٌنًِّ بحجة ظاهرة، فٌها عذر لؽٌبته. ألذبحنَّه ع  موبة على ما فعل حٌث أخلَّ بما ُسّخِ
ٌَْر{ ]النمل:   [، أي:" وبحث سلٌمان وفتش عن جماعة ٕٔلوله تعالى:}َوتَفَمََّد الطَّ
 .(ٔ)الطٌر"
لال أبو مجلز: "جلس ابن عباس إلى عبد هللا بن سبلم، فسؤله عن الهدهد: لم تفمده  

سلٌمان من بٌن الطٌر فمال عبد هللا بن سبلم: إن سلٌمان نزل منزلة فً مسٌر له، فلم ٌدر ما بعد 
 .(ٕ)الماء، فمال: من ٌعلم بعد الماء؟ لالوا: الهدهد، فذان حٌن تفمده"

لال ابن عباس:" كان سلٌمان بن داود ٌوضع له ست مابة كرسً، ثم ٌجًء أشراؾ  
جًء أشراؾ الجن فٌجلسون مما ٌلً اإلنس لال: ثم ٌدعو الطٌر اإلنس فٌجلسون مما ٌلٌه، ثم ت

فتظلهم، ثم ٌدعو الرٌح فتحملهم، لال: فٌسٌر فً الؽداة الواحدة مسٌرة شهر، لال: فبٌنا هو فً 
مسٌره إذ احتاج إلى الماء وهو فً فبلة من األرض، لال: فدعا الهدهد، فجاءه فنمر األرض، 

ء الشٌاطٌن فٌسلخونه كما ٌسلخ اإلهاب، لال: ثم ٌستخرجون فٌصٌب موضع الماء، لال: ثم تجً
الماء. فمال له نافع بن األزرق: لؾ ٌا ولاق، أرأٌت لولن الهدهد ٌجًء فٌنمر األرض، فٌصٌب 
الماء، كٌؾ ٌبصر هذا، وال ٌبصر الفخ ٌجًء حتى ٌمع فً عنمه؟ لال: فمال له ابن عباس: 

 .(ٖ)وٌحن إن المدر إذا جاء حال دون البصر"
أتدرون كٌؾ تفمد سلٌمان الهدهد، كان سلٌمان إذا كان فً  وفً رواٌة، لال ابن عباس:" 

فبلة األرض دعا الهدهد، فمال نافع بن األزرق، ٌا ابن عباس، فإن الصبٌان ٌؤخذون الخٌط 
فٌدفنونه فٌجًء الهدهد فٌدخل رلبته فٌه فٌؤخدونه فمال: وٌحن ٌا نافع، ألم تعلم أنه إذا جاء 

 .(ٗ)مدر، ذهب الحذر"ال
تفمد الهدهد من أجل أنه كان ٌدله على الماء إذا ركب، وإن سلٌمان  لال ابن عباس:" 

ركب ذات ٌوم فمال: أٌن الهدهد لٌدلنا على الماء؟ فلم ٌجده؛ فمن أجل ذلن تفمده، فمال ابن 
ه الحذر، وحال عباس: إن الهدهد كان ٌنفعه الحذر ما لم ٌبلؽه األجل؛ فلما بلػ األجل لم ٌنفع

 .(٘)المدر دون البصر"
عن ٌوسؾ بن ماهن: "أن ابن األزرق ٌعنً نافعا صاحب األزارلة كان وفً رواٌة  

ٌؤتً عبد هللا بن عباس، فإذا أفتى ابن عباس فٌرى هو أنه لٌس بمستمٌم، ٌمول له لؾ من أٌن 

                                                           

 .2ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٔٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1٘5ٕ/5(:صٕٔٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٗ/5أخرجه الطبري:  (٘)



ٖٔٓ 
 

حتى ذكر ٌوما الهدهد أفتٌت بكذا وكذا ومن أٌن كان؟ فٌمول ابن عباس، أولات من كذا، وكذا 
فمال: لؾ كٌؾ تزعم أن الهدهد ٌرى ماسفة الماء من تحت األرض ولد ٌذر على الفخ التراب، 
فٌصطاد؟ فمال ابن عباس، لوال أن ٌذهب هذا فٌمول كذا وكذا فرددت علٌه لم لال له شٌبا، إن 

زرق: ال أجادلن البصر ٌنفع ما لم ٌؤت المدر، فإذا جاء المدر حال دون البصر، فمال ابن األ
 .(ٔ)بعدها فً شًء من كتاب هللا، أو لال فً شًء"

لال ابن زٌد: "أول ما فمد سلٌمان الهدهد نزل بواد فسؤل اإلنس عن ماءه، فمالوا: ما نعلم  
له ماء، فإن ٌكن أحد من جنودن ٌعلم له ماء فالجن فدعا الجن فسؤلهم، فمالوا: ما نعلم له ماء 

ٌعلم له ماء فالطٌر، فدعا الطٌر فسؤلهم، فمالوا: ما نعلم له ماء، وإن وإن ٌكن أحد من جنودن 
 .(ٕ)ٌكن أحد من جنودن ٌعلمه فالهدهد، فلم ٌجده، لال: فذان أول ما فمد الهدهد"

كان سلٌمان بن داود إذا خرج من بٌته إلى مجلسه عكفت علٌه  لال وهب بن منبه:" 
سرٌره، حتى إذا كان ذات ؼداة فً بعض زمانه الطٌر، ولام له الجن واإلنس حتى ٌجلس على 

ؼدا إلى مجلسه الذي كان ٌجلس فٌه، فتفمد الطٌر. وكان فٌما ٌزعمون ٌؤتٌه نوبا من كل صنؾ 
من الطٌر طابر، فنظر فرأى من أصناؾ الطٌر كلها لد حضره إال الهدهد، فمال: }ما لً ال أرى 

 .(ٖ)الهدهد{"
لال عبد هللا: كان سبب تفمده الهدهد وسإاله عنه لٌستخبره عن بعد الماء  لال الطبري:" 

فً الوادي الذي نزل به فً مسٌره، ولال وهب بن منبه: كان تفمده إٌاه وسإاله عنه إلخبلله 
بالنوبة التً كان ٌنوبها، وهللا أعلم بؤي ذلن كان إذ لم ٌؤتنا بؤي ذلن كان تنزٌل، وال خبر عن 

 صحٌح، فالصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا أخبر عن سلٌمان أنه تفمد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)الطٌر، إما للنوبة التً كانت علٌها وأخلت بها، وإما لحاجة كانت إلٌها عن بعد الماء"
" من أهل "بَْرَزةَ  -لال ان كثٌر:"ذكر الحافظ ابن عساكر فً ترجمة أبً عبد هللا البَْرزّي 

من ؼوطة دمشك ، وكان من الصالحٌن ٌصوم ٌوم االثنٌن والخمٌس ، وكان أعور لد بلػ 
فروى ابن عساكر بسنده إلى أبً سلٌمان بن زٌد : أنه سؤله عن سبب َعَوره ، فامتنع  -الثمانٌن 

علٌه ، فؤلح علٌه شهوًرا ، فؤخبره أن رجلٌن من أهل خراسان نزال عنده جمعة فً لرٌة برزة ، 
ه عن واٍد بها ، فؤرٌتهما إٌاه ، فؤخرجا مجامر وأولدا فٌها بخوًرا كثًٌرا ، حتى عجعج وسؤال

الوادي بالدخان ، فؤخذا ٌَْعزمان والحٌات تمبل من كل مكان إلٌهما ، فبل ٌلتفتان إلى شًء منها ، 
الحمد هلل  حتى ألبلت حٌة نحو الذراع ، وعٌناها تولدان مثل الدٌنار. فاستبشرا بها عظٌما ، ولاال

الذي لم ٌَُخٌب سفرنا من سنة ، وكسرا المجامر ، وأخذا الحٌة فؤدخبل فً عٌنها مٌبل فاكتحبل به 
، فسؤلتهما أن ٌكحبلنً ، فؤبٌا ، فؤلححت علٌهما وللت : ال بد من ذلن ، وتوعدتهما بالدولة ، 

ل المرآة ، أنظر فكحبل عٌنً الواحدة الٌمنى ، فحٌن ولع فً عٌنً نظرت إلى األرض تحتً مث
ما تحتها كما تُري المرآة ، ثم لاال لً : سر معنا للٌبل فسرت معهما وهما ٌحدثان ، حتى إذا 
بعدت عن المرٌة ، أخذانً فكتفانً ، وأدخل أحدهما ٌده فً عٌنً ففمؤها ، ورمى بها ومضٌا. 

 .(٘)من خبر عٌنً" فلم أزل كذلن ملمى مكتوفًا ، حتى مر بً نفر ففَنَّ َوثَالً. فهذا ما كان
ًَ اَل أََرى اْلُهْدُهَد{ ]النمل:   [، أي:" لم ال أرى الُهدهد ٕٔلوله تعالى:}فَمَاَل َما ِل
 .(ٙ)هاهنا؟"
 .(2)لال وهب بن منبه:" أخطؤه بصري فً الطٌر" 
 .(ٔ)لال الطبري:ٌعنً: " أخطؤه بصري فبل أراه ولد حضر" 

                                                           

 .1ٕٙٓ-1٘5ٕ/5(:صٖٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٔٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 "المخطوط"( ٖٓٔ/5ٔتارٌخ دمشك )، وانظر الخبر فً: 1٘ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٗٗ/5ٔاخرجه الطبري: (2)



ٖٔٔ 
 

على رأسه تظله من الشمس، وكان  لال سفٌان: كان سلٌمان إذا جلس صفت الطٌر 
الهدهد فولها كان ٌسٌر هذا المكان منه ٌعنً المنكب األٌمن فوجد حر الشمس لد دخلت علٌه من 
ذلن الموضع فرفع رأسه فتفمد الهدهد فسؤل عنه: فمال: }ما لً ال أرى الهدهد أم كان من 

 .(ٕ)الؽاببٌن{"
 .(ٖ)"نبراسم هدهد سلٌمان علٌه السبلم : ع لال الحسن:" 
[، أي:" أم أنه كان من الؽاببٌن عنً، فلم ٕٔلوله تعالى:}أَْم َكاَن ِمَن اْلؽَابِبٌَِن{ ]النمل:  

 .(ٗ)أره لؽٌبته؟"
 .(٘)لال وهب بن منبه:" أم ؼاب فلم ٌحضر؟" 
 .(ٙ)لال الطبري:ٌعنً: " أم هو ؼابب فٌما ؼاب من سابر أجناس الخلك فلم ٌحضر؟" 
بَنَّهُ َعَذابًا َشِدًٌدا{ ]النمل: لوله تعالى:}    .(2)[، أي:" ألعمبنه عماباً ألٌماً"ٕٔأَلَُعذِّ
لال الطبري: " ٌمول: فلما أخبر سلٌمان عن الهدهد أنه لم ٌحضر، وأنه ؼابب ؼٌر  

شاهد، ألسم }ألعذبنه عذابا شدٌدا{ وكان تعذٌبه الطٌر فٌما ذكر عنه إذا عذبها أن ٌنتؾ 
 .(1)رٌشها"
  .(5)عباس، لوله: "}ألعذبنه عذابا شدٌدا{، لال: نتؾ رٌشه" عن ابن 
 .(ٓٔ)نتفه وتشمٌسه" ولال مجاهد:" 
 .(ٔٔ)نتؾ رٌش الهدهد كله، فبل ٌؽفو سنة" ولال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)نتؾ جناحه" ولال ٌزٌد بن رومان:" 
 لال ابن زٌد: لٌل لبعض أهل العلم: هذا الذبح، فما العذاب الشدٌد؟. لال: نتؾ رٌشه 

 .(ٖٔ)بتركه بضعة تنزو"
 .(ٗٔ)أن ٌنتؾ رٌشه وٌضربه بسوط" ولال أبو األسمر:" 
 .(٘ٔ)إنما دفع هللا عنه، ٌعنً الهدهد ببره والدته" لال مجاهد:" 
 .(ٙٔ)[، أي:" أو ألذبحنَّه عموبة على ما فعل"ٕٔلوله تعالى:}أَْو أَلَْذبََحنَّهُ{ ]النمل:  
 .(2ٔ)ٌمول: أو أللتلنه" لال الضحان:" 
[، أي:" أو لٌؤتٌنً بحجة واضحة تبٌّن ٕٔلوله تعالى:}أَْو لٌََؤْتٌَِنًِّ بُِسْلَطاٍن ُمبٌٍِن{ ]النمل:  
 .(1ٔ)عذره"
 .(5ٔ)ٌمول: أو لٌؤتٌنً بحجة تبٌن لسامعها صحتها وحمٌمتها" لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٙٔ/5(:صٕٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٙٔ/5(:صٕٕٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٗ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٕٙ/5(:ص1ٕٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٕٕٙ/5(:صٖٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .2ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (1ٔ)
 .ٗٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5ٔ)
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 ٌمول: ببٌنة أعذره بها، وهو مثل لوله: }الذٌن ٌجادلون فً آٌات هللا لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)بؽٌر سلطان{، ٌمول: بؽٌر بٌنة"

 .(ٕ)كل سلطان فً المرآن فهو حجة" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)كل شًء فً المرآن سلطان، فهو حجة" لال عكرمة:" 
سمعت ابن عباس ٌمول: كل سلطان فً المرآن فهو حجة، كان للهدهد  لال عكرمة:" 
 .(ٗ)سلطان"
 .(٘)مبٌن{، لال: خبر الحك، الصدق البٌن"عن ابن عباس: "}أو لٌؤتٌنً بسلطان  
 .(ٙ)عن لتادة: "}أو لٌؤتٌنً بسلطان مبٌن{، لال: بعذر بٌن" 
 .(2)لال ابن زٌد:" بعذر أعذره فٌه" 
 .(1)لال وهب بن منبه:" أي: بحجة عذر له فً ؼٌبته" 
ان{ ٌمول: ببٌنة، وهو لول هللا }الذٌن ٌجادلون فً آٌات هللا بؽٌر سلط لال الضحان:" 
 .(5)بؽٌر بٌنة"
لال سفٌان :" وتفمد سلٌمان الهدهد، فمال: أٌن هو }ألعذبنه عذابا شدٌدا أو ألذبحنه{  

، لال: فما لال؟ لالوا: لال: -ملسو هيلع هللا ىلص -اآلٌة. فلما جاء الهدهد لٌل له: وٌحن ماذا لال فٌن نبً هللا
نعم. }أو لٌؤتٌنً بسلطان مبٌن{، لال: فمد نجوت }ألعذبنه عذابا شدٌدا{. لال: فهل استثنى؟ لالوا: 

 .(ٓٔ)إذا"
 

 المرآن
ٌَْر بَِعٌٍد فَمَاَل أََحْطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه َوِجئْتَُن ِمْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ ٌَِمٌٍن )  [ ٕٕ({ ]النمل: ٕٕ}فََمَكَث َغ

 التفسٌر:
لُّفه، فمال له الهدهد: علمت فمكث الهدهد زمنًا ؼٌر بعٌد ثم حضر فعاتبه سلٌمان على مؽٌبه وتخ
بخبر خطٌر « الٌمن»بـ « سبؤ»ما لم تعلمه من األمر على وجه اإلحاطة، وجبتن من مدٌنة 

 الشؤن، وأنا على ٌمٌن منه.
ٌَْر بَِعٌٍد{ ]النمل:   [، أي:" فؤلام الهدهد زماناً ٌسٌراً ثم جاء إلى ٕٕلوله تعالى:}فََمَكَث َؼ
 .(ٔٔ)سلٌمان"
: " فمكث سلٌمان ؼٌر طوٌل من حٌن سؤل عن الهدهد، حتى جاء لال الطبري:ٌمول 
 .(ٕٔ)الهدهد"
 .(ٖٔ)أي : ؼاب زمانًا ٌسًٌرا ، ثم جاء" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)بضم الكاؾ« فمكث »ولرئ: 

                                                           

 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕٙ/5(:صٖٕ٘ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .٘ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٗٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٖٕٙ/5(:صٖٕٗٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .٘ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .٘ٗٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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[، أي:" اطلعت على ما لم تّطلع ٕٕلوله تعالى:}فَمَاَل أََحْطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه{ ]النمل:  
 .(ٔ)لم تعرفه"علٌه وعرفت ما 

لال الطبري: " ٌمول: فمال الهدهد حٌن سؤله سلٌمان عن تخلفه وؼٌبته: أحطت بعلم ما  
 .(ٕ)لم تحط به أنت ٌا سلٌمان"

 .(ٖ)أي : اطلعت على ما لم تطلع علٌه أنت وال جنودن " لال ابن كثٌر:" 
ثم جاء الهدهد، فمال له سلٌمان: ما خلفن عن نوبتن؟ لال: أحطت  لال وهب بن منبه:" 

 .(ٗ)بما لم تحط به"
 .(٘)لوله: "}أحطت بما لم تحط{، لال: ما لم تعلم"عن ابن زٌد،  
 .(ٙ)ٌمول علمت ما لم تحط به وما لم تعلم به" لال سفٌان:" 
 .(2)أطلعت على ما لم تطلع علٌه" لال ابن عباس:" 
 .(1)أي: بلؽت ما لم تبلػ أنت وال جنودن" لال لتادة:" 
ٍ ٌَِمٌٍن{ ]النمل:   ٍ بِنَبَإ بـ « سبؤ»[، أي:" وجبتن من مدٌنة ٕٕلوله تعالى:}َوِجبْتَُن ِمْن َسبَإ
 . (5)بخبر خطٌر الشؤن، وأنا على ٌمٌن منه"« الٌمن»

 .(ٓٔ)لال الطبري: " ٌمول: وجبتن من سبإ بخبر ٌمٌن" 
 .(ٔٔ)خبر صدق حك ٌمٌن. وسبؤ : هم : ِحْمٌر ، وهم ملون الٌمن"أي : ب لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)عن ابن عباس وجبتن من سبإ بنبؤ ٌمٌن لال الخبر الحك" 
 .(ٖٔ)أي: أدركت ملكا لم ٌبلؽه ملكن" لال وهب بن منبه:" 
 .(ٗٔ)"وسبؤ بؤرض الٌمن ٌمال له مؤرب بٌنها وبٌن صنعاء مسٌرة ثبلثة أٌام" لال لتادة: 
 .(٘ٔ)بعث إلى سبؤ اثنا عشر نبٌا فسمى تبع لكثرة من تبعه" السدي:"لال  
لال ابن لهٌعة: "ٌمولون: إن مؤرب مدٌنة بلمٌس لم ٌكن بٌنها وبٌن بٌت الممدس إال مٌل،  

فلما ؼضب هللا علٌها بعدها فهً الٌوم بالٌمن وهً التً ذكر هللا فً المرآن: }لمد كان لسبإ فً 
 .(ٙٔ)ن :}جزٌناهم بما كفروا{"مسكنهم آٌة{ حتى بلػ ذل

 
 المرآن

ٍء َولََها َعْرٌش َعِظٌٌم ) ًْ  [ ٖٕ({ ]النمل: ٖٕ}إِنًِّ َوَجْدُت اْمَرأَةً تَْمِلُكُهْم َوأُوتٌَِْت ِمْن ُكّلِ َش
 التفسٌر:

، وأوتٌت من كل شًء من أسباب الدنٌا، ولها سرٌر عظٌم « سبؤ»إنً وجدت امرأةً تحكم أهل 
 المدر، تجلس علٌه إلدارة ملكها. 

                                                           

 .2ٖٖ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .٘ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 . ٘ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 . ٘ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري:(٘)
 .1ٕٙٗ/5(:ص1ٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٙٗ/5(:ص2ٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٙٗ/5(:ص5ٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .21ٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٙ٘/5(:صٕٙٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 . ٘ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري:(ٖٔ)
 .1ٕٙٗ/5(:صٕٕٗٙٔأخرجه ابن ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٕٙٗ/5(:صٖٕٗٙٔأخرجه ابن ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٕٙٗ/5(:صٕٔٗٙٔأخرجه ابن ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
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ً تَْمِلُكُهْم{ ]النمل:   [، أي:" إنً وجدت امرأةً تحكم أهل ٖٕلوله تعالى:}إِنًِّ َوَجْدُت اْمَرأَة
 .(ٔ)«"سبؤ»

ٌل الهدهد لسلٌمان مخبرا بعذره فً مؽٌبه عنه: لال الطبري:" ٌمول تعالى مخبرا عن ل 
}إنً وجدت امرأة تملكهم{، ٌعنً: تملن سبؤ، وإنما صار هذا الخبر للهدهد عذرا وحجة عند 
سلٌمان، درأ به عنه ما كان أوعد به؛ ألن سلٌمان كان ال ٌرى أن فً األرض أحدا له مملكة 

ٌه الجهاد والؽزو، فلما دله الهدهد على ملن بموضع من معه، وكان مع ذلن ملسو هيلع هللا ىلص رجبل حبب إل
األرض هو لؽٌره، ولوم كفرة ٌعبدون ؼٌر هللا، له فً جهادهم وؼزوهم األجر الجزٌل، والثواب 
العظٌم فً اآلجل، وضم مملكة لؽٌره إلى ملكه، حمت للهدهد المعذرة، وصحت له الحجة فً 

 .(ٕ)مؽٌبه عن سلٌمان"
 .(ٖ)دت امرأة تملكهم{، وهً بلمٌس بنت شراحٌل ملكة سبؤ"عن الحسن :"}إنً وج 
لال زهٌر بن دمحم:" وهً بلمٌس بنت شراحٌل بن مالن بن الرٌان، وأمها فارعة  
 .(ٗ)الجنٌة"
 .(٘)بلمٌس بنت ذي شرٌح وأمها بلمته" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٙ)لؾ"عن مجاهد أن ابن عباس لال: "لصاحبة سلٌمان ألؾ لٌل، تحت كل لٌل مابة أ 
كان تحت ٌدي ملكة سبؤ اثنا عشر ألؾ لٌل، تحت كل لٌل مابة ألؾ  لال مجاهد:" 
 .(2)مماتل"
بلؽنً أنها امرأة تدعى بلمٌس أحسبه، لال بنت: شراحٌل أحد أبوٌها من  لال لتادة:" 

 .(1)الجن مإخر إحدى لدمٌها، مثل حافر الدابة وكانت فً بٌت مملكة"
ً تَْمِلُكُهْم { :   كانت فً بٌت مملكة، وكان أولوا عن لتادة فً لوله : "} إِنًِّ َوَجْدُت اْمَرأَة

مشورتها ثبلثمابة واثنً عشر رجبل كل رجل منهم على عشرة آالؾ من الرجال، وكانت 
 .(5)"بؤرض ٌمال لها مؤرب على ثبلثة أٌام من صنعاء
.(ٓٔ)أنه كثٌر على مملكة الٌمن ، وهللا أعلم" لال ابن كثٌر:"وهذا المول هو ألرب ، على

 .(ٔٔ)فؤنكر سلٌمان أن ٌكون ألحد على األرض سلطان ؼٌره" لال الضحان:" 
ٍء{ ]النمل:   ًْ [، أي:" وأوتٌت من كل شًء من أسباب ٖٕلوله تعالى:}َوأُوتٌَِْت ِمْن ُكّلِ َش
 .(ٕٔ)الدنٌا"
الملن فً عاجل الدنٌا مما ٌكون عندهم لال الطبري:" ٌمول: وأوتٌت من كل شًء ٌإتاه  

 .(ٖٔ)من العتاد واآللة"
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:" أي : من متاع الدنٌا ما ٌحتاج إلٌه الملن المتمكن "

 .(٘ٔ)ٌعنً: من كل أمر الدنٌا" لال الحسن:" 

                                                           

 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٙ٘/5(:ص1ٕٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٙ٘/5(:صٕٓ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٙ٘/5(:صٕٔ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٙٙ/5(:صٕٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٙٙ/5(:صٖٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٙ٘/5(:ص5ٕٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٙٙ/5(:صٕٗ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 . 1ٕٙٙ/5(:صٕ٘٘ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٙٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .2ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٔ)من أنواع الدنٌا" لال سفٌان:" 
 .(ٕ)من كل شًء فً أرضها" لال السدي:" 
[، أي:" ولها سرٌر عظٌم المدر، تجلس علٌه َٖٕها َعْرٌش َعِظٌٌم{ ]النمل: لوله تعالى:}َولَ  

 . (ٖ)إلدارة ملكها"
لال الطبري:" ٌمول: ولها كرسً عظٌم. وعنً بالعظٌم فً هذا الموضع: العظٌم فً  

 .(ٗ)لدره، وعظم خطره، ال عظمه فً الكبر والسعة"
مزخرؾ بالذهب ، وأنواع لال ابن كثٌر:" ٌعنً : سرٌر تجلس علٌه عظٌم هابل 

الجواهر والآللا .. لال علماء التارٌخ : وكان هذا السرٌر فً لصر عظٌم مشٌد رفٌع البناء 
محكم ، كان فٌه ثبلثمابة وستون طالة من شرله ومثلها من ؼربه، لد وضع بناإه على أن تدخل 

 .(٘)ًء"الشمس كل ٌوم من طالة ، وتؽرب من ممابلتها ، فٌسجدون لها صباًحا ومسا
 .(2). وروي عن عطاء الخراسانً والسدي مثل ذلن(ٙ)لال لتادة:"عرشها سرٌرها"

 .(1)عن الحسن لوله: "}ولها عرش عظٌم{، ٌعنً: سرٌر عظٌم" 
 .(5)عن زٌد بن أسلم، فً لول هللا: "}ولها عرش عظٌم{، لال: المجلس" 
 .(ٓٔ)لال سفٌان: "العرش: الكرسً" 
ا عرش عظٌم{، لال: سرٌر كرٌم، لال: حسن الصنعة، عن ابن عباس، لوله: "}وله 

 .(ٔٔ)وعرشها: سرٌر من ذهب لوابمه من جوهر ولإلإ"
عطاء الخراسانً فً لوله: "}ولها عرش عظٌم{، لال: العرش السرٌر، والعظٌم حسن  

 .(ٕٔ)الصنعة ؼالً الثمن"
 .(ٖٔ)عن عطاء: "}ولها عرش عظٌم{، لال: خشبه الذهب، ولوابمه الجوهر" 
لال ابن إسحاق:" كانت تجلس علٌه وكان من ذهب مفصص بالٌالوت، والزبرجد،  

واللإلإ، فجعل فً سبعة أبٌات بعضها فً بعض ثم ألفلت علٌه األبواب وكانت إنما تخدمها 
 .(ٗٔ)النساء معها ستمابة امرأة ٌخدمنها"

 
 المرآن

ُهْم َعِن }َوَجْدتَُها َولَْوَمَها ٌَْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن َّللاَِّ  ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَّ  َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ
 [  ٕٗ({ ]النمل: ٕٗالسَّبٌِِل فَُهْم اَل ٌَْهتَُدوَن )

 التفسٌر:
وجدتُها هً ولومها ٌعبدون الشمس معرضٌن عن عبادة هللا، وحسَّن لهم الشٌطان أعمالهم السٌبة 

باهلل وتوحٌده، فهم ال ٌهتدون إلى هللا وتوحٌده وعبادته التً كانوا ٌعملونها، فصرفهم عن اإلٌمان 
 وحده.

                                                           

 . 1ٕٙٙ/5(:ص2ٕ٘ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔ)
 . 1ٕٙٙ/5(:صٕٙ٘ٙٔأبً حاتم)أخرجه ابن (ٕ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٙٙ/5(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . بدون سند.1ٕٙٙ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (2)
 .2ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٙ2ٕ-1ٕٙٙ/5(:ص5ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٙ2ٕ/5(:صٕٓٙٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٙ2ٕ/5(:صٕٕٙٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٙ2ٕ/5(:صٖٕٙٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٙ2ٕ/5(:صٕٔٙٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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ِ{ ]النمل:   [، أي:" وجدتُها ٕٗلوله تعالى:}َوَجْدتَُها َولَْوَمَها ٌَْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٔ)هً ولومها ٌعبدون الشمس معرضٌن عن عبادة هللا"

سبؤ، ولومها من سبؤ، ٌسجدون للشمس لال الطبري:" ٌمول: وجدت هذه المرأة ملكة  
 .(ٕ)فٌعبدونها من دون هللا"

ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم{ ]النمل:   [، أي:" وحسَّن لهم الشٌطان ٕٗلوله تعالى:}َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ
 .(ٖ)أعمالهم السٌبة التً كانوا ٌعملونها"

من دون هللا،  لال الطبري:" ٌمول: وحسن لهم إبلٌس عبادتهم الشمس، وسجودهم لها 
 .(ٗ)وحبب ذلن إلٌهم"

 .(٘)ولد زٌن لهم إبلٌس أعمالهم" لال ابن عباس:" 
[، أي:" فصرفهم عن اإلٌمان باهلل ٕٗلوله تعالى:}فََصدَُّهْم َعِن السَّبٌِِل{ ]النمل:  
 .(ٙ)وتوحٌده"
هللا لال الطبري:" ٌمول: فمنعهم بتزٌٌنه ذلن لهم أن ٌتبعوا الطرٌك المستمٌم، وهو دٌن  

 .(2)الذي بعث به أنبٌاءه، ومعناه: فصدهم عن سبٌل الحك"
[، أي:" فهم ال ٌهتدون إلى هللا وتوحٌده وعبادته ٕٗلوله تعالى:}فَُهْم اَل ٌَْهتَُدوَن{ ]النمل:  
 .   (1)وحده"
لال الطبري:" ٌمول: فهم لما لد زٌن لهم الشٌطان ما زٌن من السجود للشمس من دون  

 .(5)ال ٌهتدون لسبٌل الحك وال ٌسلكونه، ولكنهم فً ضبللهم الذي هم فٌه ٌترددون" هللا والكفر به
 .(5)ٌترددون"

 .(ٓٔ)عن عكرمة، لوله: }ال ٌهتدون{، ال ٌعرفون"
 

 المرآن
ِ الَِّذي ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوٌَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُونَ  ( ٕ٘ )}أاَلَّ ٌَْسُجُدوا َّلِلَّ

ُ اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم )  [  ٕٙ-ٕ٘({ ]النمل: َّٕٙللاَّ
 التفسٌر:

هلل الذي ٌُخرج المخبوء المستور فً السموات واألرض  حسَّن لهم الشٌطان ذلن؛ لببل ٌسجدوا
ون وما تظهرون. هللا الذي ال معبود ٌستحك العبادة  من المطر والنبات وؼٌر ذلن، وٌعلم ما تُسرُّ

 أعظم المخلولات. (ٔٔ)سواه، رب العرش العظٌم الذي هو 
ِ الَِّذي ٌُْخِرُج اْلَخْبَء   [، ٕٙفًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النمل: لوله تعالى:}أاَلَّ ٌَْسُجُدوا َّلِلَّ

أي:" حسَّن لهم الشٌطان ذلن؛ لببل ٌسجدوا هلل الذي ٌُخرج المخبوء المستور فً السموات 
 .(ٕٔ)واألرض من المطر والنبات وؼٌر ذلن"

ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعِن السَّ  لال ابن كثٌر:"  بٌِِل فَُهْم ال ٌَْهتَُدوَن معناه : } َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ
ِ {، أي : ال ٌعرفون سبٌل الحك التً هً إخبلص السجود هلل وحده دون ما خلك  أاَل ٌَْسُجُدوا َّلِلَّ

                                                           

 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙ1ٕ-1ٙ2ٕ/5(:صٕٙٙٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙ1ٕ/5(:ص2ٕٙٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .لال ُمِعدُّ الكتاب للشاملة: أي العرش(ٔٔ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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ٌُْل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلمََمُر ال  من شًء من الكواكب وؼٌرها ، كما لال تعالى : } َوِمْن آٌَاتِِه اللَّ
ِ الَِّذي َخلَمَُهنَّ إِْن ُكْنتُْم إٌَِّاهُ تَْعبُُدوَن { ]فصلت : تَْسُجُدوا ِللشَّْمِس وَ   .(ٔ)["2ٖال ِلْلمََمِر َواْسُجُدوا َّلِلَّ

ٌعنً بموله: }ٌخرج الخبء{ ٌخرج المخبوء فً السموات واألرض من  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ؼٌث فً السماء، ونبات فً األرض ونحو ذلن"

خبء السماء واألرض ما جعل هللا فٌها من األرزاق، والمطر من  لال ابن زٌد:" 
السماء، والنبات من األرض، كانتا رتما ال تمطر هذه، وال تنبت هذه، ففتك السماء، وأنزل منها 

 .(ٖ)المطر، وأخرج النبات"
 .(ٗ)"الخبء الماء لال سعٌد بن المسٌب:" 

 .(٘)ث"عن مجاهد: "}ٌخرج الخبء فً السماوات{، لال: الؽٌ
 .(ٙ)"عن مجاهد لوله: "}ٌخرج الخبء{: الؽٌب 
عن حكٌم بن جابر، فً لوله: "}أال ٌسجدوا هلل الذي ٌخرج الخبء فً السماوات  

 .(2)واألرض{، وٌعلم كل خفٌة فً السموات واألرض"
 .(1)"لال عكرمة:"الخبء السر 
ابن امرأة كعب: هل عن معاذ بن عبد هللا، لال: "رأٌت ابن عباس على بؽلة ٌسؤل تبعا  

سؤلت كعبا عن البذر تنبت األرض العام لم ٌصب العام اآلخر؟ لال: سمعت كعبا ٌمول: البذر 
 .(5)ٌنزل من السماء وٌخرج من األرض، لال: صدلت"

ولرأ بعض المراء : "أال ٌا اسجدوا هلل" جعلها "أال" االستفتاحٌة ، و"ٌا" للنداء ، وحذؾ  
 .(ٓٔ)"أال ٌا لوم ، اسجدوا هلل"المنادى ، تمدٌره عنده : 

ون وما ٕٙلوله تعالى:}َوٌَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُوَن{ ]النمل:   [، أي:" وٌعلم ما تُسرُّ
 .(ٔٔ)تظهرون"
أي : ٌعلم ما ٌخفٌه العباد ، وما ٌعلنونه من األلوال واألفعال. وهذا  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْل َوَساِرٌب بِالنَّ  َهاِر كموله تعالى : } َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ اْلمَْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍؾ بِاللَّ
 .(ٕٔ)["ٓٔ{ ]الرعد : 
ن{، لال: فً ظلمة اللٌل، وفً أجواؾ عن الحسن، "}ٌعلم ما تخفون وما تعلنو 
 .(ٖٔ)بٌوتهم"
 .(ٗٔ)ٌعلم ما عملوا باللٌل والنهار" لال ابن عباس:" 
ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ ]النمل:   [، أي:" هللا الذي ال معبود ٌستحك العبادة ٕٙلوله تعالى:}َّللاَّ
 .(٘ٔ)سواه"
 .(ٔ)إال هو"أي : هو المدعو هللا ، وهو الذي ال إله  لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .12ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٙ1ٕ/5(:ص2ٕٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٙ1ٕ/5(:ص2ٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٙ1ٕ/5(:ص5ٕٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٗٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .12ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .12ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٙ5ٕ/5(:ص2ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٙ5ٕ/5(:ص2ٕٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: هللا الذي ال تصلح العبادة إال له، ال إله إال هو، ال  لال الطبري:" 
 .(ٕ)معبود سواه تصلح له العبادة، فؤخلصوا له العبادة، وأفردوه بالطاعة، وال تشركوا به شٌبا"

اسم هللا األعظم هو هللا ألم تسمع أنه ٌمول: }هو هللا الذي ال إله إال  لال جابر بن زٌد:" 
 .(ٖ)هو عالم الؽٌب والشهادة هو الرحمن الرحٌم{"

 .(ٗ)لال دمحم ابن إسحاق:"}هللا ال إله إال هو{، أي: لٌس معه ؼٌره شرٌن فً أمره" 
 .(٘)عن كعب لال: ال إله إال هللا، كلمة اإلخبلص" 
[، أي:" رب العرش العظٌم الذي هو أعظم ٕٙبُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]النمل: لوله تعالى:}رَ  
 .  (ٙ)المخلولات"
 .(2)أي : "رب العرش العظٌم ، الذي لٌس فً المخلولات أعظم منه" لال ابن كثٌر: 
ٌعنً: مالن العرش العظٌم الذي كل عرش، وإن عظم، فدونه، ال ٌشبهه  لال الطبري:" 

 .(1) ؼٌره"عرش ملكة سبؤ وال
لال ابن زٌد؛ فً لوله: "}أحطت بما لم تحط به{ إلى لوله: }ال إله إال هو رب العرش  

 .(5)العظٌم{، هذا كله كبلم الهدهد"
ولما كان الهدهد داعٌا إلى الخٌر ، وعبادة هللا وحده والسجود له ، نهً عن لتله ، كما  

 .(ٓٔ)«لتل الصرد والضفدع والنملة والهدهدنهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن »فً الحدٌث:
 [:ٕٙ-ٕٓفوابد اآلٌات:]

 مشروعٌة استعراض الجٌوش وتفمد أحوال الرعٌة. -ٔ
 مشروعٌة التعزٌر لمن خالؾ أمر السلطان ببل عذر شرعً. -ٕ
 مشروعٌة اتخاذ طابرات االستكشاؾ ودراسة جؽرافٌة العالم. -ٖ
. إذ لم ٌلبثوا (ٔٔ)«لن ٌفلح لوم ولوا أمرهم امرأة» ِه َوَسلََّم:تحمٌك لول الرسول َصلَّى هللاُ َعلٌَْ  -ٗ

 أن ؼلب علٌهم سلٌمان.
 بٌان أن هنان من كانوا ٌعبدون الشمس إذ سجودهم لها عبادة. -٘
 بٌان أن األحك بالعبادة هو هللا الذي ال إله إال هو رب العرش العظٌم. -ٙ
استمع إلى تبلوتها: }هللاُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َربُّ اْلعَْرِش مشروعٌة السجود لمن تبل هذه اآلٌة أو  -2

 اْلعَِظٌِم{ .
 
 

 المرآن
ٌِْهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم 7ٕ}لَاَل َسنَْنُظُر أََصَدْلَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبٌَِن ) ( اْذَهْب بِِكتَابًِ َهذَا فَؤَْلِمْه إِلَ

 [ 8ٕ-7ٕ({ ]النمل: 8ٕفَاْنُظْر َماَذا ٌَْرِجعُوَن )

                                                                                                                                                                      

 .11ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓ٘ٗ-5ٗٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙ5ٕ/5(:ص2ٕٙٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٙ5ٕ/5(:ص21ٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٙ5ٕ/5(:ص22ٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .11ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٓ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
(، من حدٌث ٕٕٖٗ( وسنن ابن ماجه برلم )2ٕٙ٘( وسنن أبً داود برلم )ٕٖٖ/ٔمام أحمد ) مسند اإل  (ٓٔ)

 .(ٖٕٕٖابن ماجه برلم )وهو بهذا اللفظ من حدٌث أبً هرٌرة فً سنن . -رضً هللا عنهما-ابن عباس
، 1/52، وكتاب الفتن: ٖٙٔ/٘رواه البخاري، كتاب المؽازي، باب كتاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى كسرى ولٌصر:  (ٔٔ)

، 2ٕٕ/1( ، والنسابً/ باب النهً عن استعمال النساء فً الحكم: ٕٕٕٙ) 1ٕ٘-2ٕ٘/ٗوالترمذي، كتاب الفتن: 
 .ٔ٘، ٖٗ/٘وأحمد: 
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 التفسٌر:
أم كنت من الكاذبٌن فٌه؟  لال سلٌمان للهدهد: سنتؤمل فٌما جبتنا به من الخبر أصدلت فً ذلن

فؤعطهم إٌاه، ثم تنحَّ عنهم لرٌبًا منهم بحٌث تسمع كبلمهم، « سبؤ»اذهب بكتابً هذا إلى أهل 
 فتؤمل ما ٌتردد بٌنهم من الكبلم. 

[، أي:" لال سلٌمان 2ٕلوله تعالى:}لَاَل َسنَْنُظُر أََصَدْلَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبٌَِن{ ]النمل:  
 .(ٔ)نتؤمل فٌما جبتنا به من الخبر أصدلت فً ذلن أم كنت من الكاذبٌن فٌه؟"للهدهد: س
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: }لال{ سلٌمان للهدهد: }سننظر{ فٌما اعتذرت به من  

العذر، واحتججت به من الحجة لؽٌبتن عنا، وفٌما جبتنا به من الخٌر }أصدلت{ فً ذلن كله }أم 
 .(ٕ)كنت من الكاذبٌن{ فٌه"

}سننظر{: من النظر الذي هو التؤمل والتصفح. وأراد: أصدلت أم  لال الزمخشري:" 
كذبت، إال أن كنت من الكاذبٌن أبلػ، ألنه إذا كان معروفا باالنخراط فً سلن الكاذبٌن كان كاذبا 

 .(ٖ)ال محالة، وإذا كان كاذبا اتهم بالكذب فٌم أخبر به فلم ٌوثك به"
 .(ٗ)دلٌل على أن الملون ٌجب علٌهم التثبت فٌما ٌخبرون"فٌه  لال السمعانً:" 
ٌِْهْم{ ]النمل:   [، أي:" اذهب بكتابً هذا إلى أهل 1ٕلوله تعالى:}اْذَهْب بِِكتَابًِ َهَذا فَؤَْلِمْه إِلَ
 .(٘)فؤعطهم إٌاه"« سبؤ»

 .(ٙ)لال ابن عباس:" فانطلك بالكتاب، حتى إذا توسط عرشها ألمى الكتاب إلٌها" 
لال الضحان:" فمضى الهدهد بالكتاب حتى إذا حاذى بالملكة وهً على عرشها ألمى  

 .(2)إلٌها بالكتاب"
لال مجاهد:" فكتب سلٌمان الكتاب، فؤخذ بمنماره فؤتى بهوها فجعل ٌدور فٌه. فمالت: ما  

سلٌمان رأٌت حٌنا منذ رأٌت هذا الطٌر فً بهوي، فؤلمى الكتاب إلٌها فؤخذته فإذا فٌه: }إنه من 
 .(1)وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا أال تعلوا علً وأتونً مسلمٌن{"

ذكر لنا أنها امرأة من أهل الٌمن كانت فً بٌت مملكة ٌمال لها بلمٌس بنت  لال لتادة:" 
شرحبٌل، فهلن لومها فملكت، وأنها كانت إذا رلدت ؼلمت األبواب وأوت إلى فراشها، أتاها 

ا فمذؾ الصحٌفة على بطنها وبٌن ثدٌٌها، فؤخذت الصحٌفة فمرأتها الهدهد حتى دخل كوة بٌته
حتى إذا ارتفعت الشمس ولم تعلم ألمى الكتاب من الكوة فولع علٌها فً مكانها الذي هً فٌه، 
فؤخذته وكانت امرأة لبٌبة أدٌبة ببٌت لملن لم ٌملن إال لبماٌا ملن من مضى، من أهلها لد سست 

 .(5)كانت ودٌنها ودٌن لومها فٌما ذكر لً الزندٌمٌة"وحسنت حتى أحكمها ذلن، و
[، أي:" ثم تنحَّ عنهم لرٌبًا 1ٕلوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَاْنُظْر َماَذا ٌَْرِجعُوَن{ ]النمل:  

 .(ٓٔ)منهم بحٌث تسمع كبلمهم، فتؤمل ما ٌتردد بٌنهم من الكبلم"
كان لرٌب تتوارى فٌه، لٌكون ما تنح عنهم إلى م {:تول عنهم لال الزمخشري:"} 

ٌمولونه بمسمع منن. و}ٌرجعون{: من لوله تعالى :}ٌرجع بعضهم إلى بعض المول{، فٌمال: 
 دخل علٌها من كوة فؤلمى الكتاب إلٌها وتوارى فً الكوة.

                                                           

 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓ٘ٗ/5ٔري:تفسٌر الطب (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .12ٕٓ/5(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٕٓ/5(:ص1ٕٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12ٕٓ/5(:ص1ٕٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .12ٕٔ-12ٕٓ/5(:ص11ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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فإن للت: لم لال: فؤلمه إلٌهم، على لفظ الجمع؟ للت: ألنه لال: وجدتها ولومها ٌسجدون 
فؤلمه إلى الذٌن هذا دٌنهم، اهتماما منه بؤمر الدٌن، واشتؽاال به عن ؼٌره. وبنى  للشمس، فمال:

 .(ٔ)الخطاب فً الكتاب على لفظ الجمع لذلن"
عن ابن عباس، } ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم{، لال:" كن لرٌبا منهم فانظر ماذا ٌرجعون" 

(ٕ). 
 .(ٖ)ٌمول: تنح عنهم ناحٌة"زهٌر بن دمحم، لوله: "}فؤلمه إلٌهم ثم تول عنهم{، عن  
لال ابن زٌد:" فؤجابه سلٌمان، ٌعنً أجاب الهدهد لما فرغ: }سننظر أصدلت أم كنت من  

الكاذبٌن اذهب بكتابً هذا فؤلمه إلٌهم{، وانظر ماذا ٌرجعون، ثم تول عنهم منصرفا إلً. ولال: 
ا، فجاء الهدهد حتى وكانت لها كوة مستمبلة الشمس، ساعة تطلع الشمس تطلع فٌها فتسجد له

ولع فٌها فسدها، واستبطؤت الشمس، فمامت تنظر، فرمى بالصحٌفة إلٌها من تحت جناحه، 
 .(ٗ)وطار حتى لامت تنظر الشمس"

فهذا المول من لول ابن زٌد ٌدل على أن الهدهد تولى إلى سلٌمان راجعا  لال الطبري:" 
جع وتفعل كان لبل إلمابه كتاب سلٌمان بعد إلمابه الكتاب، وأن نظره إلى المرأة ما الذي تر

 .(٘)إلٌها"
عن وهب بن منبه، لوله: "}فؤلمه إلٌهم ثم تول عنهم{، أي: كن لرٌبا }فانظر ماذا 

 .(ٙ)ٌرجعون{"
وهذا المول أشبه بتؤوٌل اآلٌة؛ ألن مراجعة المرأة لومها، كانت بعد أن  لال الطبري:" 

ولد أمر بؤن ٌنظر إلى مراجعة الموم بٌنهم ما  ألمً إلٌها الكتاب، ولم ٌكن الهدهد لٌنصرؾ
 .(2)ٌتراجعونه لبل أن ٌفعل ما أمره به سلٌمان"

لالوا: فٌه تمدٌم وتؤخٌر ومعناه: ألمه إلٌهم فانظر ماذا ٌرجعون ثم تول  لال السمعانً:" 
عنهم، ولٌل معناه: تول عنهم أي: تنح عنهم ثم أنظر ماذا ٌرجعون. لال بعضهم: علم الهدهد 
أدب الدخول على الملون ٌعنً: إذا دخل الداخل على الملن ٌنبؽً أن ال ٌمؾ، بل ٌذهب فً 

 .(1)الحال ثم ٌرجع وٌطلب الجواب"
 

 المرآن
ًَّ ِكتَاٌب َكِرٌٌم ) ًَ إِلَ  [ 9ٕ({ ]النمل: 9ٕ}لَالَْت ٌَاأٌََُّها اْلَمََلُ إِنًِّ أُْلِم

 التفسٌر:
فمرأته، فجمعت أشراؾ لومها، وسمعها تمول لهم: إنً ذهب الهدهد وألمى الكتاب إلى الملكة 

ًَّ كتاب جلٌل الممدار من شخص عظٌم الشؤن.  وصل إل
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: فذهب الهدهد بكتاب سلٌمان إلٌها، فؤلماه إلٌها فلما  

 .(5)لرأته لالت لمومها: }ٌاأٌها المؤل إنً ألمً إلً كتاب كرٌم{..والمؤل أشراؾ لومها"
وذلن أن سلٌمان ، علٌه السبلم ، كتب كتابًا إلى بلمٌس ولومها. وأعطاه  لال ابن كثٌر:" 

لذلن الهدهد فحمله ، لٌل : فً جناحه كما هً عادة الطٌر ، ولٌل : بمنماره. وذهب إلى ببلدهم 
هنالن بٌن فجاء إلى لصر بلمٌس ، إلى الخلوة التً كانت تختلً فٌها بنفسها ، فؤلماه إلٌها من ُكّوة 

ٌدٌها ، ثم تولى ناحٌة أدبًا ورٌاسة ، فتحٌرت مما رأت ، وهالها ذلن ، ثم عمدت إلى الكتاب 

                                                           

 .ٖٖٙ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .12ٕٔ/5(:ص15ٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .12ٕٔ/5(:ص5ٕٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٓ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٓ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٔ/ٗتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕ٘ٗ، ٔ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
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ِحٌِم أاَل تَْعلُ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ٌَْماَن َوإِنَّهُ بِْسِم َّللاَّ وا فؤخذته ، ففتحت ختمه ولرأته ، فإذا فٌه :} إِنَّهُ ِمْن ُسلَ
ًَّ َوأْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن{، فجمعت عند ذلن أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها ، ثم لالت  َعلَ

ًَّ ِكتَاٌب َكِرٌٌم { تعنً بكرمه : ما رأته من عجٌب أمره ، كون  ًَ إِلَ لهم : } ٌَا أٌََُّها اْلَمؤل إِنًِّ أُْلِم
ون ، وال سبٌل طابر أتى به فؤلماه إلٌها ، ثم تولى عنها أدبًا. وهذا أمر ال ٌمدر علٌه أحد من المل

 .(ٔ)لهم إلى ذلن ، ثم لرأته علٌهم"
مع الهدهد: بسم ميحرلا نمحرلا هللا من  -ٌعنً سلٌمان بن داود-كتب  لال وهب بن منبه:" 

سلٌمان بن داود، إلى بلمٌس بنت ذي سرح ولومها، أما بعد، فبل تعلو علً، وأتونً مسلمٌن، 
ى أتاها، وكانت لها كوة فً بٌتها إذا طلعت لال: فؤخذ الهدهد الكتاب برجله، فانطلك به حت

الشمس نظرت إلٌها، فسجدت لها، فؤتى الهدهد الكوة فسدها بجناحٌه حتى ارتفعت الشمس ولم 
 .(ٕ)تعلم، ثم ألمى الكتاب من الكوة، فولع علٌها فً مكانها الذي هً فٌه، فؤخذته"

ابنة شراحٌل، أحد أبوٌها من بلؽنً أنها امرأة ٌمال لها بلمٌس، أحسبه لال:  لال لتادة: 
الجن، مإخر أحد لدمٌها كحافر الدابة، وكانت فً بٌت مملكة، وكان أولو مشورتها ثبلث مابة 
واثنً عشر كل رجل منهم على عشرة آالؾ، وكانت بؤرض ٌمال لها مؤرب، من صنعاء على 

ث به مع الهدهد، فجاء ثبلثة أٌام؛ فلما جاء الهدهد بخبرها إلى سلٌمان بن داود، كتب الكتاب وبع
الهدهد ولد ؼلمت األبواب، وكانت تؽلك أبوابها وتضع مفاتٌحها تحت رأسها، فجاء الهدهد فدخل 
من كوة، فؤلمى الصحٌفة علٌها، فمرأتها، فإذا فٌها: }إنه من سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا أال 

 .(ٖ)تطنب، إنما تكتب جمبل"تعلوا علً وأتونً مسلمٌن{ وكذلن كانت تكتب األنبٌاء ال 
لال ٌزٌد بن رومان:" لرأت سمعت كتابا لٌس من كتب الملون التً كانت لبلها، فبعثت  

 .(ٗ)إلى المماولة من أهل الٌمن"
فانطلك الهدهد، فارتفع حتى تؽٌب فً السماء حذاها، ثم أرسل الكتاب فولع  لال السدي:" 

فً حجرها، فلما رأته ظنت أنه من عند هللا ودلت لبل أن تمرأه، فمالت: }إنً ألمً إلً كتاب 
 .(٘)كرٌم{"
فلما ألمى الكتاب إلٌها سمط فً خلدها أنه كتاب كرٌم أشفمت منه فمالت  لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)ٌا أٌها المؤل إنً ألمً إلً كتاب كرٌم{"لمؤلها: }
 .(2)عن السدي، لوله: "}إنً ألمً إلً كتاب كرٌم{، لال: مختوم" 
. لوله:"}إنً ألمً إلً كتاب (1)لال زهٌر بن دمحم: "ثم لالت: ٌا أٌها المؤل، ترٌد لومها" 

 .(5)تابا إال بخاتم"كرٌم{، أشفمت منه ترٌد مختوم، وكذلن الملون تختم كتبها ال تجٌز بٌنها ك
 .(ٓٔ)وعن لتادة، لوله: "}إنً ألمً إلً كتاب كرٌم{، لال: ٌمول حسن ما فٌه" 
 .(ٔٔ)وحكً السمعانً:} كتاب كرٌم{، أي:" كرٌم كاتبه ومرسله" 
كرٌم حسن مضمونه وما فٌه، أو وصفته بالكرم، ألنه من عند ملن  لال الزمخشري:" 

 كرٌم أو مختوم.
 . (ٕٔ)«كرم الكتاب ختمه»: لال ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .11ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .12ٕٔ/5(:ص5ٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .12ٕٕ/5(:ص5ٕٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12ٕٕ/5(:ص52ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٕٕ/5(:ص51ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12ٕٔ/5(:ص5ٕٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .12ٕٕ/5(:ص55ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .12ٕٕ/5(:صٖٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
أخرجه الطبرانً فً األوسط من رواٌة دمحم بن مروان. وهو السدى الصؽٌر عن ابن جرٌج عن عطاء عن (ٕٔ)



ٖٕٕ 
 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ٌكتب إلى العجم، فمٌل له: "إنهم ال ٌمبلون إال كتابا علٌه خاتم، فاصطنع 
 .(ٔ)خاتما"
 .(ٕ)وعن ابن الممفع: "من كتب إلى أخٌه كتابا ولم ٌختمه فمد استخؾ به" 
 

 المرآن
ٌَْماَن َوإِنَّهُ بِْسِم َّللاَِّ  ِحٌِم )}إِنَّهُ ِمْن ُسلَ ْحَمِن الرَّ ًَّ َوأْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن )ٖٓ الرَّ ({ ٖٔ( أاَلَّ تَْعلُوا َعلَ

 [ ٖٔ-ٖٓ]النمل: 
 التفسٌر:

أال تتكبروا وال « بسم ميحرلا نمحرلا هللا»ثم بٌَّنت ما فٌه فمالت: إنه من سلٌمان، وإنه مفتتح بـ 
ًَّ منمادٌن هلل    بالوحدانٌة والطاعة مسلمٌن له.تتعاظموا عما دعوتكم إلٌه، وأْلبِلوا إل

ِحٌِم{ ]النمل:   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ٌَْماَن َوإِنَّهُ بِْسِم َّللاَّ [، أي:" إن هذا ٖٓلوله تعالى:} إِنَّهُ ِمْن ُسلَ
 . (ٖ)«"بسم ميحرلا نمحرلا هللا»الكتاب مرسل من سلٌمان، وإنه مفتتح بـ 

فعرفوا أنه من نبً هللا سلٌمان ، وأنه ال لبَل لهم به. وهذا الكتاب فً  لال ابن كثٌر:" 
ؼاٌة الببلؼة والوجازة والفصاحة ، فإنه َحّصل المعنى بؤٌسر عبارة وأحسنها ، لال العلماء : ولم 

ِحٌِم { لبل سلٌمان ، علٌه السبلم" ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ٌكتب أحد } بِْسِم َّللاَّ
(ٗ). 

ا فتحته وجدته من سلٌمان، فمالت: هو من عند سلٌمان وفٌه: فلم لال السدي:"
 .(٘)بسم ميحرلا نمحرلا هللا"

بسم ميحرلا نمحرلا هللا من سلٌمان بن داود إلى بلمٌس :»كتب معه  لال ٌزٌد بن رومان:" 
 .(ٙ)«"بن ذي شرح ولومها

فمرئ علٌها  لال ابن عباس:" فانطلك بالكتاب حتى إذا توسط عرشها، ألمى الكتاب إلٌها 
 .(2)فإذا فٌه: }إنه من سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا{"

عن مٌمون بن مهران،" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌكتب: باسمن اللهم حتى نزلت :}إنه من  
سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا{، فمالت العرب: وما الرحمن الرحٌم؟ فؤنزل هللا عز وجل: }لل 

 .(1)ا هللا أو ادعوا الرحمن أٌا ما تدعوا فله األسماء الحسنى{"ادعو
عن ابن برٌدة، عن أبٌه لال: "كنت أمشً مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: إنً أعلم آٌة لم تنزل  

على نبً لبلً بعد سلٌمان بن داود. لال: فملت ٌا رسول هللا أي آٌة لال: سؤعلمكها لبل أن أخرج 
. لال: فانتهى إلى الباب فؤخرج إحدى لدمٌه. فملت: نسً ثم التفت إلً فمال: }إنه من من المسجد

 .(5)سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا{"
ولم ٌسم هللا فلما  -ملسو هيلع هللا ىلص -كان أهل الجاهلٌة ٌكتبون باسمن اللهم فكتب النبً لال الشعبً:" 

 .(ٓٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -{، كتب: بسم ميحرلا نمحرلا هللا. فكتبها النبًنزلت: }لل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن
لم ٌكن فً كتاب سلٌمان إلى صاحبة سبؤ إال ما روي فً المرآن: }إنه من  لال مجاهد:" 

 .(ٔٔ)سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا{"

                                                                                                                                                                      

 .وأخرجه المضاعً فً مسند البٌهمًابن عباس. 
 .ٖٖٙ/ٖ، انظر: هامش: الكشاؾ: متفك علٌه من رواٌة لتادة عن أنس لال: أراد أن ٌكتب ... فذكره(ٔ)
 .ٖٖٙ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .12ٕٕ/5(:صٖٔٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12ٖٕ-12ٕٕ/5(:صٕٖٓٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٕٕ/5(:ص5ٕٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12ٖٕ/5(:صٖٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .12ٖٕ/5(:صٖٙٓٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .12ٖٕ/5(:صٖٗٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .12ٖٕ/5(:صٖ٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)



ٖٕٖ 
 

{ ]النمل:   ًَّ تتكبروا وال تتعاظموا عما دعوتكم [، أي:" أال ٖٔلوله تعالى:}أاَلَّ تَْعلُوا َعلَ
 .(ٔ)إلٌه"

 .(ٕ)لال الطبري:معناه:" أال تتكبروا وال تتعاظموا عما دعوتكم إلٌه" 
 " ًّ لال السدي:" ٌمول: ال تجربوا عل

(ٖ) . 
 .(ٗ)عن لتادة لوله: "}أال تعلوا علً{: أال تخالفوا علً" 
 .(٘)لال سفٌان:" ٌمول: ال تؤبوا علً" 
 .(ٙ)دمحم:" ٌمول: ال تعصونً"لال زهٌر بن  
عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم لوله: "}أال تعلوا{، لال: تمتنعوا من الذي دعوتكم إلٌه إن  

 .(2)امتنعتم جاهدتكم لٌل له: أال تعلوا علً أال تتكبروا علً، لال: نعم"
ًَّ منمادٖٔلوله تعالى:}َوأْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن{ ]النمل:   ٌن هلل بالوحدانٌة [، أي:" وأْلبِلوا إل

 .(1)والطاعة مسلمٌن له"
 .(5)لال الطبري:" ٌمول: وألبلوا إلً مذعنٌن هلل بالوحدانٌة والطاعة" 
 .(ٓٔ)عن ابن عباس: "}مسلمٌن{، ٌمول: موحدٌن" 
 .(ٔٔ)لال زهٌر بن دمحم: "ٌمول: مخلصٌن" 
 .(ٕٔ)لال سفٌان:" طابعٌن" 
مسلمٌن{، لال: وكذلن كان ٌكتب األنبٌاء جمبل عن لتادة لوله: "}أال تعلوا علً وأتونً  

 .(ٖٔ)ال ٌسهبون، وال ٌكثرون"
 .(ٗٔ)لال ابن جرٌج:" لم ٌزد سلٌمان على ما لص هللا فً كتابه إنه وإنه" 
لال منصور:" كان ٌمال: كان سلٌمان بن داود أبلػ الناس فً كتاب، وألله إمبلء ثم لرأ:  

 .(٘ٔ)، أال تعلوا علً وأتونً مسلمٌن{"}إنه من سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 [:ٖٔ-2ٕفوابد اآلٌات:]

 مشروعٌة االختبار وإجراء التحمٌك مع المتهم. -ٔ
 مشروعٌة استخدام السلطان أفراد رعٌته لكفاٌة المستخدم. -ٕ
 مشروعٌة إرسال العٌون للتعرؾ على أحوال العدو وما ٌدور عنده. -ٖ
 فً الرسابل والكتب الهامة ذات البال لداللتها على مشروعٌة كتابة بسم ميحرلا نمحرلا هللا -ٗ

 توحٌد هللا تعالى وأنه رحمن رحٌم، وأن الكاتب ٌكتب بإذن هللا تعالى له بذلن.
 
 

 المرآن

                                                           

 .2ٖٗ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .12ٕٗ/5(:ص1ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .12ٕٗ/5(:ص2ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .12ٕٗ/5(:ص5ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12ٕٗ/5(:صٖٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٕٗ/5(:صٖٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٗ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:25ٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .12ٕٗ/5(:صٕٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . 12ٕٗ/5(:صٖٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔٔ)
 . هكذا الترلٌم بالمطبوع!12ٕٗ/5(:صٕٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕٔ)
 هكذا الترلٌم بالمطبوع!. 12ٕٗ/5(:صٖٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .12ٕٗ/5(:صٖٗٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)



ٖٕٗ 
 

 [ ٕٖ({ ]النمل: ٕٖ}لَالَْت ٌَاأٌََُّها اْلَمََلُ أَْفتُونًِ فًِ أَْمِري َما ُكْنُت لَاِطعَةً أَْمًرا َحتَّى تَْشَهُدوِن )
 التفسٌر:

ًَّ فً هذا األمر، ما كنت ألفصل فً أمر إال بمحضركم  لالت: ٌا أٌها األشراؾ أشٌروا عل
 ومشورتكم. 
[، أي:" لالت: ٌا أٌها ٕٖاْلَمؤَلُ أَْفتُونًِ فًِ أَْمِري{ ]النمل: لوله تعالى:}لَالَْت ٌَاأٌََُّها  

ًَّ فً هذا األمر" األشراؾ أشٌروا عل
(ٔ). 

لال الطبري:" تمول: أشٌروا علً فً أمري الذي لد حضرنً من أمر صاحب هذا  
 .(ٕ)الكتاب الذي ألمً إلً، فجعلت المشورة فتٌا"

وجوه الموم، الذٌن هم مبلء بما ٌحتاج «: المؤل»وأي: بٌنوا لً ما أعمل،  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)إلٌه"

لال مماتل:" }ٌا أٌها المؤل{، ٌعنى: األشراؾ، وهم: ثبلثمابة وثبلثة عشر لابدا مع كل  
 .(ٗ)لابد مابة ألؾ وهم أهل مشورتها"

 .(٘)زهٌر بن دمحم، لوله: "}أفتونً فً أمري{، تمول: أشٌروا برأٌكم"عن  
فجمعت رإوس مملكتها فشاورتهم فمالت إنه ألمً إلً كتاب كرٌم ألنها  لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)شاورتهم فً أمرها فؤجمع رأٌهم ورأٌها على أن ٌؽزوه"
[، أي:" ما كنت ألفصل فً ٕٖلوله تعالى:}َما ُكْنُت لَاِطعَةً أَْمًرا َحتَّى تَْشَهُدوِن{ ]النمل:  

 . (2)أمر إال بمحضركم ومشورتكم"
 .(1)" تمول: ما كنت لاضٌة أمرا حتى تحضرون"لال مماتل: 
 .(5)لال الطبري:" تمول: ما كنت لاضٌة أمرا فً ذلن حتى تشهدون، فؤشاوركم فٌه" 
 .(ٓٔ)عن زهٌر بن دمحم، لوله: "}ما كنت لاطعة أمرا حتى تشهدون{، ترٌد حتى تشٌرون" 
 .(ٔٔ)أي : حتى تحضرون وتشٌرون" لال ابن كثٌر:" 
دعت لومها تشاورهم: }ٌاأٌها المؤل أفتونً فً أمري ما كنت لاطعة أمرا لال ابن زٌد:  

حتى تشهدون{، ٌمول فً الكبلم: ما كنت أللطع أمرا دونن وال كنت أللضً أمرا، فلذلن لالت: 
 .(ٕٔ)}ما كنت لاطعة أمرا{، بمعنى: لاضٌة"

 
 المرآن

ٍة َوأُولُو بَؤٍْس َشِدٌٍد َواْْلَ  ٌِْن فَاْنُظِري َماَذا تَؤُْمِرٌَن )}لَالُوا نَْحُن أُولُو لُوَّ  [ ٖٖ({ ]النمل: ْٖٖمُر إِلَ
 التفسٌر:

لالوا مجٌبٌن لها: نحن أصحاب لوة فً العدد والعُدَّة وأصحاب النجدة والشجاعة فً شدة 
الحرب، واألمر موكول إلٌِن، وأنِت صاحبة الرأي، فتؤملً ماذا تؤمرٌننا به؟ فنحن سامعون 

 ألمرن مطٌعون لن.

                                                           

 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .12ٕ٘/5(:صٖٙٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12ٕ٘/5(:صٖ٘ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .12ٕ٘/5(:ص2ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .15ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)



ٖٕ٘ 
 

ةٍ{ ]النمل:   [، أي:" لالوا مجٌبٌن لها: نحن أصحاب لوة ٖٖلوله تعالى:}لَالُوا نَْحُن أُولُو لُوَّ
 .(ٔ)فً العدد والعُدَّة"

لال الطبري:" لال المؤل من لوم ملكة سبؤ، إذ شاورتهم فً أمرها وأمر سلٌمان: نحن  
 .(ٕ)ذوو الموة على المتال"

 .(ٖ)الرجال"لال مماتل:" ٌعنً: عدة كثٌرة فً  
نحن اثنا عشر ألؾ ملن مع كل ملن اثنا عشر ألؾ مستلم فً  لال زهٌر بن دمحم:" لالوا: 
 .(ٗ)السبلح"
فاجمع رأٌهم ورأٌها على أن تؽزوه فخرجت وتركت سرٌرها فً  لال ابن عباس:" 

 .(٘)بٌوت بعضها فً أثر بعض"
وأصحاب النجدة والشجاعة فً شدة  [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}َوأُولُو بَؤٍْس َشِدٌٍد{ ]النمل:  
 .(ٙ)الحرب"
 .(2)لال الطبري:" ونحن ذوو البؤس الشدٌد فً الحرب" 
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: الشجاعة" 
 .(5)أي : َمنوا إلٌها بعََددهم وعددهم ولوتهم " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)عرضوا لها المتال، ٌماتلون لها" لال ابن زٌد:" 
 .(ٕٔ)مع كل لٌول مبة ألؾ" (ٔٔ)كان مع ملكة سبؤ اثنا عشر ألؾ لٌول لال مجاهد:" 
كان تحت ٌدي ملكة سبؤ اثنا عشر ألؾ لٌول تحت ٌدي كل لٌول مابه ألؾ  لال مجاهد:" 

 .(ٖٔ)مماتل، وهم الذٌن لالوا :}نحن أولوا لوة وأولوا بؤس شدٌد{"
، ومع كل لٌل ألؾ رجل، الملن«: المٌل»ٌروى أنه كان معها ألؾ لٌل، و لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)ولٌل مابة ألؾ رجل، وأكثر الرواٌة مابة ألؾ رجل"
عن العباس بن الولٌد: أخبرنً أبً لال:" بلؽنً فً لول هللا: }نحن أولوا لوة وأولوا  

باس شدٌد{، نحن اثنا عشر ألؾ أسوار، مع كل واحد من األسوار اثنا عشر ألؾ مستلم، 
ٌحصً جٌش هإالء كم كانوا. لال العباس، فذهبت أحصً كم والمستلم صاحب السبلح، فمن 

كانوا فإذا هم ألؾ ألؾ ومابتً ألؾ لال أبً: ولد كان، ثم أعجب من هذا بلؽنً أن ذا المرنٌن 
كان إذا خرج ؼازٌا تبعه من كل صنؾ الفعال سبعون ألؾ، وخرج نحو هذا الجبل فنزل 

لؽها ممٌمة، فخرجت فً عسكرها فؤحاطت فعسكره عرض هذا الجبل، لال: ومن ورابه ملكه فب
 .(٘ٔ)بالجبل وبعسكر ذي المرنٌن"

                                                           

 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .12ٕ٘/5(:ص5ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .12ٕ٘/5(:ص1ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .15ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٗ٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .تح فسكون: الملن الصؽٌر فً الٌمن، وجمعه: ألٌال ولٌولالمٌل بف(ٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .12ٕ٘/5(:صٕٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .12ٕٙ/5(:صٕٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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ٌِْن{ ]النمل:   [، أي:" واألمر موكول إلٌِن، وأنِت صاحبة ٖٖلوله تعالى:}َواأْلَْمُر إِلَ
 .(ٔ)الرأي"
 .(ٕ)واألمر إلٌن بعد هذا" لال ابن زٌد:" 
 .(ٖ)تركه"لال الطبري:" واألمر أٌتها الملكة إلٌن فً المتال وفً  
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌمول: لد أخبرنان بما عندنا وما نجاوز ما تمولٌن" 
ٌِْن فَاْنُظِري َماَذا  لال ابن كثٌر:"  ثم فوضوا إلٌها بعد ذلن األمر فمالوا : } َواألْمُر إِلَ

لة تَؤُْمِرٌَن { أي : نحن لٌس لنا عالة وال بنا بؤس ، إن شبت أن تمصدٌه وتحاربٌه ، فما لنا عا
 .(٘)عنه. وبعد هذا فاألمر إلٌن"

[، أي:" فتؤملً ماذا تؤمرٌننا به؟ فنحن ٖٖلوله تعالى:}فَاْنُظِري َماَذا تَؤُْمِرٌَن{ ]النمل:  
 . (ٙ)سامعون ألمرن مطٌعون لن"

 .(2)لال مماتل:" ٌعنً: ماذا تشٌرٌن علٌنا" 
 .(1)لال الطبري:" فانظري من الرأي ما ترٌن، فمرٌنا نؤتمر ألمرن" 
 .(5)مري فٌنا برأٌن نمتثله ونطٌعه " لال ابن كثٌر:أي:" 
وسبل عن هذه اآلٌة: }واألمر إلٌن فانظري ماذا -أٌوب: "سمعت الحسن ٌمول: لال  
 .(ٓٔ)تضطرب ثدٌاها"ِعْلجة لال: ولو أمرهم  -تؤمرٌن{
 

 المرآن
ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوَكَذِلَن ٌَْفعَلُوَن )}لَالَْت إِنَّ اْلُملُوَن إَِذا َدَخلُوا لَْرٌَةً أَْفَسُدوَها َوجَ  ( َوإِنًِّ ٖٗعَلُوا أَِعزَّ
ٌِْهْم بَِهِدٌٍَّة فَنَاِظَرةٌ بَِم ٌَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن )  [ٖ٘-ٖٗ({ ]النمل: ُٖ٘مْرِسلَةٌ إِلَ

 التفسٌر:
الملون إذا دخلوا  لالت محذرةً لهم من مواجهة سلٌمان بالعداوة، ومبٌِّنة لهم سوء مؽبَّة المتال: إن

ة أهلها أذلة، ولتلوا وأسروا، وهذه عادتهم  بوها وصٌَّروا أعزَّ بجٌوشهم لرٌةً عنوةً ولهًرا خرَّ
المستمرة الثابتة لحمل الناس على أن ٌهابوهم. وإنً مرسلة إلى سلٌمان ولومه بهدٌَّة مشتملة 

 على نفابس األموال أصانعه بها، ومنتظرة ما ٌرجع به الرسل.
[، أي:" إن الملون إذا ٖٗه تعالى:}لَالَْت إِنَّ اْلُملُوَن إَِذا َدَخلُوا لَْرٌَةً أَْفَسُدوَها{ ]النمل: لول 

بوها" دخلوا بجٌوشهم لرٌةً عنوةً ولهًرا خرَّ
(ٔٔ). 

لالت صاحبة سبؤ للمؤل من لومها، إذ عرضوا علٌها أنفسهم لمتال  لال الطبري:" 
ون إذا دخلوا لرٌة{ عنوة وؼلبة }أفسدوها{، ٌمول: سلٌمان، إن أمرتهم بذلن: }إن المل

 .(ٕٔ)خربوها"
 .(ٖٔ)لال مماتل:} أَْفَسُدوَها{، " ٌعنً: أهلكوها" 
 .(ٔ)إذا دخلوها عنوة خربوها" لال ابن عباس:" 

                                                           

 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٗ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .15ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٗ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .15ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .12ٕٙ/5(:صٖٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: "}أفسدوها{، لال: أخربوها" 
رأًٌا منهم ، وأعلم بؤمر سلٌمان  فلما لالوا لها ما لالوا ، كانت هً أحزم لال ابن كثٌر:" 

، وأنه ال لبل لها بجنوده وجٌوشه ، وما ُسّخر له من الجن واإلنس والطٌر ، ولد شاَهَدت من 
لضٌة الكتاب مع الهدهد أمًرا عجٌبًا بدٌعًا ، فمالت لهم : إنً أخشى أن نحاربه ونمتنع علٌه ، 

ًّ وإل ٌكم الهبلن والدمار دون ؼٌرنا ؛ ولهذا فٌمصدنا بجنوده ، وٌهلكنا بمن معه ، وٌخلص إل
 .(ٖ)لالت : } إِنَّ اْلُملُوَن إَِذا َدَخلُوا لَْرٌَةً أَْفَسُدوَها {"

ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً{ ]النمل:   ة أهلها أذلة ٖٗلوله تعالى:}َوَجعَلُوا أَِعزَّ [، أي:" وصٌَّروا أعزَّ
 .(ٗ)بالمتل واألسر"
 .(٘)أشرافها وكبراءها لكً ٌستمٌم لهم األمر"لال مماتل:" ٌعنً: أهانوا  
 .(ٙ)وذلن باستعبادهم األحرار، واسترلالهم إٌاهم" لال الطبري:" 
أي : ولصدوا من فٌها من الوالة والجنود ، فؤهانوهم ؼاٌة الهوان ، إما  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)بالمتل أو باألسر"
 .(1)ل واألسر والتشرٌد"لال الصابونً:"أي: أهانوا أشرافها وأذلوهم بالمت 
 .(5)عن أبً كرٌب، عن أبً بكر، لوله:"}وجعلوا أعزة أهلها أذلة{، لال: هذا عنوة" 
 .(ٓٔ)زهٌر بن دمحم، لوله:"}وجعلوا أعزة أهلها أذلة{، لال: بالسٌؾ"عن  
[، أي:" وهذه عادتهم وطرٌمتهم فً كل بلٍد ٖٗلوله تعالى:}َوَكَذِلَن ٌَْفعَلُوَن{ ]النمل:  
 .(ٔٔ)خلونها لهرا"ٌد

ٌمول تعالى ذكره: وكما لالت صاحبة سبؤ تفعل الملون، إذا دخلوا لرٌة  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)عنوة"
 .(ٖٔ): }وكذلن ٌفعلون{ كما لالت"-عز وجل -لال مماتل:" ٌمول هللا 
ألنها هً لد  -وهللا أعلم  -}وكذلن ٌفعلون{، هو من لول هللا عز وجل  لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)ذكرت أنهم ٌفسدون فلٌس فً تكرٌر هذا منها فابدة"
 .(٘ٔ)"{لال ابن عباس: "ٌمول هللا: }وكذلن ٌفعلون 
ٌِْهْم بَِهِدٌٍَّة{ ]النمل:   ٌمان [، أي:" وإنً مرسلة إلى سلٖ٘لوله تعالى:}َوإِنًِّ ُمْرِسلَةٌ إِلَ

ولومه بهدٌَّة مشتملة على نفابس األموال أصانعه بها"
(ٔٙ). 

لال مماتل:" ثم لالت المرأة ألهل مشورتها وإنً مرسلة إلٌهم بهدٌة أصانعهم على ملكً  
 .(2ٔ)إن كانوا أهل دنٌا"

                                                                                                                                                                      

 .٘٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .12ٕٙ/5(:صٕٖٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .15ٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٗ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖ٘/ٕصفوة التفسٌر: (1)
 .٘٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .12ٕٙ/5(:ص2ٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٕصفوة التفسٌر: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .5ٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .٘٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
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ذكر أنها لالت: إنً مرسلة إلى سلٌمان، لتختبره بذلن وتعرفه به، أملن  لال الطبري:" 
ولالت: إن ٌكن نبٌا لم ٌمبل الهدٌة، ولم ٌرضه منا، إال أن نتبعه على دٌنه، وإن ٌكن هو، أم نبً؟ 

 .(ٔ)ملكا لبل الهدٌة وانصرؾ"
ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْهْم بَِهِدٌٍَّة فَنَاِظَرةٌ بَِم ٌَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن { أي : سؤبعث إلٌه بهدٌة تلٌك  فمالت : } َوإِنًِّ ُمْرِسلَةٌ إِلَ
 .(ٕ)به"

 ر، ولٌلجاء فً التفسٌر أنها أهدت سلٌمان لبنة ذهب فً حرٌ لال الزجاج:" 
لبن ذهب فً حرٌر، فؤمر سلٌمان بلبنة ذهب فطرحت تحت الدواب، حٌث تبول علٌها الدواب 
وتروث، فصؽر فً أعٌنهم ما جاءوا به إلى سلٌمان، ولد ذكر أن الهدٌة لد كانت ؼٌر هذا، إال 

 .(ٖ)أن لول سلٌمان: }أتمدونن بمال{، مما ٌدل على أن الهدٌة كانت مال"
إنً باعثة إلٌهم بهدٌة فمصانعتهم بها، عن ملكً إن كانوا أهل دنٌا،  لال لتادة:" لالت 

. وروي عن سعٌد بن جبٌر وأبً صالح (ٗ)لال: فبعثت إلٌهم بلبنة من ذهب فً حرٌرة ودٌباج"
 .(٘)نحو حدٌث ابن عباس

ثابت البنانً: "أهدت له صفابح الذهب فً أوعٌة الدٌباج، فلما بلػ ذلن سلٌمان أمر لال 
موهوا له اآلجر بالذهب، ثم أمر به فؤلمً فً الطرق، فلما جاءوا فرأوه ملمى ما ٌلتفت الجن ف

 .(ٙ)إلٌه، صؽر فً أعٌنهم ما جاءوا به"
لال ابو صالح:" أرسلت بلبنة من ذهب، ولالت: إن كان ٌرٌد الدنٌا علمته، وإن كان 

 .(2)ٌرٌد اآلخرة علمته"
ٌة{، لال: بجوار لباسهم لباس الؽلمان، عن مجاهد، لوله: "}وإنً مرسلة إلٌهم بهدو 

 .(1)وؼلمان لباسهم لباس الجواري"
بعثت إلٌه بوصابؾ ووصفاء، وألبستهم لباسا واحدا حتى ال ٌعرؾ  ولال ابن عباس:" 

ذكر من أنثى، فمالت: إن زٌل بٌنهم حتى ٌعرؾ الذكر من األنثى، ثم رد الهدٌة فإنه نبً، 
 .(5)وٌنبؽً لنا أن نترن ملكنا، ونتبع دٌنه، ونلحك به"

ؼبلم ومابتً  عن ابن جرٌج، لال: "لولها: }وإنً مرسلة إلٌهم بهدٌة{، لال: مابتً 
جارٌة، لالت: فإن خلص الجواري من الؽلمان، ورد الهدٌة فإنه نبً، وٌنبؽً لنا أن نتبعه، لال 

 .(ٓٔ)ابن جرٌج، لال مجاهد: فخلص سلٌمان بعضهم من بعض، ولم ٌمبل هدٌتها"
بعثت بوصابؾ ووصفاء، لباسهم لباس واحد، فمالت: إن زٌل بٌنهم حتى  لال الضحان:" 

ن األنثى، ثم رد الهدٌة فهو نبً، وٌنبؽً لنا أن نتبعه، وندخل فً دٌنه؛ فزٌل ٌعرؾ الذكر م
سلٌمان بٌن الؽلمان والجواري، ورد الهدٌة، فمال :}أتمدوننً بمال فما آتانً هللا خٌر مما 

 .(ٔٔ)آتاكم{"
لال ابن زٌد: "ولالت: إن هذا الرجل إن كان إنما همته الدنٌا فسنرضٌه، وإن كان إنما 

 .(ٕٔ)لدٌن فلن ٌمبل ؼٌره"ٌرٌد ا

                                                           

 .٘٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖ)
 .122ٕ/5(:ص5ٕٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 . بدون سند.122ٕ/5انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘)
 .ٙ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (1)
 .٘٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٙ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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كان فً الهداٌا التً بعثت بها وصابؾ ووصفاء ٌختلفون فً ثٌابهم، لٌمٌز لال ابن زٌد:"
الؽلمان من الجواري، لال: فدعا بماء، فجعل الجواري ٌتوضؤن من المرفك إلى أسفل، وجعل 

 .(ٔ)الؽلمان ٌتوضبون من المرفك إلى فوق. لال: وكان أبً ٌحدثنا هذا الحدٌث"
لال السدي:" لالت: إن هو لبل الهدٌة فهو ملن فماتلوه دون ملككم، وإن لم ٌمبل الهرٌة 
فهو نبً ال طالة لكم بمتاله فبعثت إلٌه بهدٌة ؼلمان فً هٌبة الجواري وحلٌتهم وجواري فً هٌبة 
 الؽلمان ولباسهم، وبعثت إلٌه بلبنات من ذهب وبخرزة مثموبة مختلفة، وبعثت إلٌه بمدح، فلما
جاء سلٌمان الهدٌة أمر الشٌاطٌن فموهوا لبن المدٌنة وحٌطانها ذهبا وفضة، فلما رأى ذلن 
رسلها لالوا: أٌن نذهب اللبنات فً أرض هإالء وحٌطانهم ذهب وفضة، فحبسوا اللبنات 
وأدخلوا علٌه ما سوى ذلن ولالوا: أخرج لنا الؽلمان من الجواري فؤمرهم فتوضإوا، فؤخرج من 

ؽلمان، أما الجارٌة فؤفرؼت على ٌدها، وأما الؽبلم فاؼترؾ ولالوا أدخل لنا فً هذه الجواري ال
الخرزة خٌطا، فدعا بالدساس فربط فٌه خٌطا، فؤدخله فٌها، فجال فٌها، واضطرب حتى خرج 
من جانبه اآلخر ولالوا، امؤل لنا هذا المدح ماء لٌس من األرض وال من السماء فؤمر بالخٌل، 

زبدت مسح عرلها، فجعلوه فٌه حتى مؤله وخرجت حٌن بعثت الهدٌة ترٌد فؤجرٌت حتى أ
 .(ٕ)المتال"

 .(ٖ)الهدٌة وصفا ووصابؾ ولبنة من ذهب" ولال عكرمة:"
 .(ٗ)كانت الهدٌة جوهرا" ولال سعٌد بن جبٌر:"
كانت بلمٌس امرأة لبٌبة أدٌبة فً بٌت ملن، لم تملن إال لبماٌا من  لال وهب بن منبه:"

مضى من أهلها، إنه لد سٌست وساست حتى أحكمها ذلن، وكان دٌنها ودٌن لومها فٌما ذكر 
الزندٌمٌة؛ فلما لرأت الكتاب سمعت كتابا لٌس من كتب الملون التً كانت لبلها، فبعثت إلى 

لهم: }ٌاأٌها المؤل إنً ألمً إلً كتاب كرٌم إنه من سلٌمان وإنه المماولة من أهل الٌمن، فمالت 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا أال تعلوا علً وأتونً مسلمٌن{ إلى لوله }بم ٌرجع المرسلون{ ثم لالت: إنه 
لد جاءنً كتاب لم ٌؤتنً مثله من ملن من الملون لبله، فإن ٌكن الرجل نبٌا مرسبل فبل طالة لنا 

إن ٌكن الرجل ملكا ٌكاثر، فلٌس بؤعز منا، وال أعد. فهٌؤت هداٌا مما ٌهدى به وال لوة، و
للملون، مما ٌفتنون به، فمالت: إن ٌكن ملكا فسٌمبل الهدٌة وٌرؼب فً المال، وإن ٌكن نبٌا فلٌس 
له فً الدنٌا حاجة، ولٌس إٌاها ٌرٌد، إنما ٌرٌد أن ندخل معه فً دٌنه ونتبعه على أمره، أو كما 

 .(٘)لالت"
[، أي:" ومنتظرة ما ٌرجع به ٖ٘لوله تعالى:}فَنَاِظَرةٌ بَِم ٌَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن{ ]النمل:  
 .(ٙ)الرسل"
لال الطبري:" تمول: فؤنظر بؤي شًء من خبره وفعله فً هدٌتً التً أرسلها إلٌه ترجع  

 .(2)لى دٌنه؟"رسلً، أبمبول وانصراؾ عنا، أم برد الهدٌة والثبات على مطالبتنا باتباعه ع
وأنظر ماذا ٌكون جوابه بعد ذلن ، فلعله ٌمبل ذلن وٌكؾ عنا ، أو  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)ٌضرب علٌنا َخَراجا نحمله إلٌه فً كل عام ، ونلتزم له بذلن وٌترن لتالنا ومحاربتنا"
رحمها هللا إن كانت لعاللة فً إسبلمها وشركها، لد علمت أن الهدٌة تمع  لال لتادة:" 

 .(5)مولعا من الناس"

                                                           

 .2٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .121ٕ/5(:صٖٖٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .121ٕ/5(:صٖٖٖٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .121ٕ/5(:صٖٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .25ٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .125ٕ/5(:ص1ٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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لال أبو صالح:" أهدي له آنٌة أو لبنة أو لال: آنٌة من ذهب تجربة، لالت: إن كان ٌرٌد  
 .(ٔ)علمت فمال سلٌمان: }أتمدونن بمال{"

لالت: إنه لد جاءنً كتاب لم ٌؤتنً مثله من ملن من الملون لبله  لال ٌزٌد بن رومان:" 
نا به وال لوة لنا به، وإن ٌكن الرجل ملكا ٌكابر فلٌس فإن ٌكن الرجل نبٌا مرسبل فبل طالة ل

بؤعز منا، وال أعد فهٌؤت له هداٌا مما تهدي للملون مما ٌضنون به، فمالت: إن ٌكن ملكا فسٌمبل 
الهدٌة وٌرؼب فً المال، وإن ٌكن نبٌا فلٌس له فً الدنٌا حاجة ولٌس إٌاها ٌرٌد إنما ٌرٌد أن 

 .(ٕ)أمره"ٌدخل معه فً دٌنه وٌتبع على 
لال ابن عباس:" فصارت حتى إذا كانت لرٌبة لالت: أرسل إلٌه بهدٌة فإن لبلها فهو  

ملكا ألاتله، وإن ردها تابعته فهو نبً، فلما دنت رسلها من سلٌمان خربها، فؤمر الشٌاطٌن 
فموهوا له ألؾ لصر من ذهب وفضة فلما رأت رسلها لصور ذهب وفضة، لالوا: ما ٌصنع هذا 

 .(ٖ)بهدٌتنا، ولصوره ذهب وفضة"
 [:ٖ٘-ٕٖفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر مبدأ الشورى فً الحكم. -ٔ
 مشروعٌة إبداء الرأي بصدق ونزاهة ثم ترن األمر ألهله. -ٕ
 مشروعٌة إعداد العدة وتوفٌر السبلح وتدرب الرجال على حمله واستعماله. -ٖ
 ة فلذا ٌتبلفى األمر بالمصالحة.دخول العدو المحارب الؽالب الببلد عنوة ذو خطور -ٗ
 بٌان حسن سٌاسة الملكة بلمٌس وفطنتها وذكابها ولذا ورثت عرش أبٌها. -٘
 

 المرآن
ا آتَاُكْم بَْل أَْنتُْم بَِهِدٌَّ  ٌٌْر ِممَّ ُ َخ ًَ َّللاَّ ٌَْماَن لَاَل أَتُِمدُّونَِن بَِماٍل فََما آتَانِ ا َجاَء ُسلَ تُِكْم تَْفَرُحوَن }فَلَمَّ

 [ ٖٙ({ ]النمل: ٖٙ)
 التفسٌر:

ا جاء رسول الملكة بالهدٌَّة إلى سلٌمان، لال مستنكًرا ذلن متحدثًا بؤَْنعُِم  هللا علٌه: أتمدوننً فلمَّ
بماٍل تَْرضٌةً لً؟ فما أعطانً هللا من النبوة والملن واألموال الكثٌرة خٌر وأفضل مما أعطاكم، 

 بل أنتم الذٌن تفرحون بالهدٌة التً تُهدى إلٌكم؛ ألنكم أهل مفاخرة بالدنٌا ومكاثرة بها.
ٌَْماَن{ ]النمل:   ا َجاَء ُسلَ ا جاء رسول الملكة بالهدٌَّة إلى [، أي:" فٖٙلوله تعالى:}فَلَمَّ لمَّ
 .(ٗ)سلٌمان"
فلما جاءوا :»لال الفراء:" ٌرٌد: فلما جاء الرسول سلٌمان، وهً فً لراءة عبد هللا  
 .(٘)«"سلٌمان
[، أي:لال سلٌمان: "أتمدوننً بماٍل تَْرضٌةً ٖٙلوله تعالى:}لَاَل أَتُِمدُّونَِن بَِماٍل{ ]النمل:  
 .(ٙ)لً؟"

:" ٌمول: لال سلٌمان لما جاء الرسول من لبل المرأة بهداٌاها: أتمدونن لال الطبري 
 .(2)بمال"
 .(1)أي : أتصانعوننً بمال ألترككم على شرككم وملككم ؟!" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .125ٕ/5(:صٖٓٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .11ٕٓ-125ٕ/5(:صٖٔٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .125ٕ/5(:ص5ٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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ا آتَاُكْم{ ]النمل:   ٌٌْر ِممَّ ُ َخ ًَ َّللاَّ [، أي:" فما أعطانً هللا من النبوة ٖٙلوله تعالى:}فََما آتَانِ
 .(ٔ)ن واألموال الكثٌرة خٌر وأفضل مما أعطاكم"والمل

 .(ٕ)لال الطبري:" ٌمول: فما آتانً هللا من المال والدنٌا أكثر مما أعطاكم منها وأفضل" 
 .(ٖ)أي : الذي أعطانً هللا من الملن والمال والجنود خٌر مما أنتم فٌه" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" بل أنتم الذٌن تفرحون بالهدٌة ٖٙتَْفَرُحوَن{ ]النمل: لوله تعالى:}بَْل أَْنتُْم بَِهِدٌَّتُِكْم  

 .(ٗ)التً تُهدى إلٌكم ألنكم أهل مفاخرة بالدنٌا ومكاثرة بها"
لال الطبري:" ٌمول: ما أفرح بهدٌتكم التً أهدٌتم إلً، بل أنتم تفرحون بالهدٌة التً  

الدنٌا وأموالها من حاجتً، ألن هلل  تهدى إلٌكم، ألنكم أهل مفاخرة بالدنٌا، ومكاثرة بها، ولٌست
 .(٘)تعالى ذكره لد مكننً منها وملكنً فٌها ما لم ٌملن أحدا"

أي : أنتم الذٌن تنمادون للهداٌا والتحؾ ، وأما أنا فبل ألبل منكم إال  لال ابن كثٌر:" 
  .(ٙ)اإلسبلم أو السٌؾ"

الوصفاء، والخٌل العراب، "لما أتت الهداٌا سلٌمان فٌها الوصابؾ و لال وهب بن منبه: 
وأصناؾ من أصناؾ الدنٌا، لال للرسل الذٌن جاءوا به: }أتمدوننً بمال فما آتانً هللا خٌر مما 
آتاكم بل أنتم بهدٌتكم تفرحون{ ألنه ال حاجة لً بهدٌتكم، ولٌس رأًٌ فٌه كرأٌكم، فارجعوا إلٌها 

 .(2){"بما جبتم به من عندها، }فلنؤتٌنهم بجنود ال لبل لهم بها
لال ابن عباس، "أمر سلٌمان الشٌاطٌن فموهوا له ألؾ لصر من ذهب وفضة. فلما رأت  

 . (1)رسلها ذلن لالوا : ما ٌصنع هذا بهدٌتنا"
لال ابن كثٌر:"وفً هذا داللة على جواز تهٌإ الملون وإظهارهم الزٌنة للرسل 

 .(5)والمصاد"
 

 المرآن
ٌِْهْم فَلَنَؤْتٌَِنَُّهْم بُِجنُوٍد اَل لِبََل لَُهْم بَِها َولَنُْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهْم َصاِغرُ  ({ 7ٖوَن )}اْرِجْع إِلَ

 [ 7ٖ]النمل: 
 التفسٌر:

ارجع إلٌهم، فوهللا لنؤتٌنَّهم بجنود ال طالة لهم « : سبؤ»ولال سلٌمان علٌه السبلم لرسول أهل 
بمماومتها وممابلتها، ولنخرجنَّهم ِمن أرضهم أذلة وهم صاؼرون مهانون، إن لم ٌنمادوا لدٌن هللا 

 وحده، وٌتركوا عبادة من سواه.
ٌِْهْم{ ]النمل:   [، أي:" لال سلٌمان علٌه السبلم لرسول أهل 2ٖلوله تعالى:}اْرِجْع إِلَ
 .(ٓٔ)ارجع إلٌهم بهدٌتهم"« : سبؤ»

 .(ٔٔ)أي : بهدٌتهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)وهذا لول سلٌمان لرسول المرأة" لال الطبري:" 

                                                           
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5٘ٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٔٔ/ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٖ٘/ٕ، وصفوة التفاسٌر:1ٖٓانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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[، أي:" فوهللا لنؤتٌنَّهم بجنود ال 2ٖلوله تعالى:}فَلَنَؤْتٌَِنَُّهْم بُِجنُوٍد اَل لِبََل لَُهْم بَِها{ ]النمل:  
 .(ٔ)طالة لهم بمماومتها وممابلتها"

 .(ٕ)لهم على دفعهم عما أرادوا منهم"ال طالة لهم بها وال لدرة  لال الطبري:أي:" 
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : ال طالة لهم بمتالهم"

 .(ٗ)عن أبً صالح، لوله: "}فلنؤتٌنهم بجنود ال لبل لهم بها{، لال: ال طالة لهم بها" 
 .(٘)«لهم بهم:»وفً مصحؾ عبد هللا  
[، أي:" ولنخرجنَّهم ِمن 2َٖصاِؼُروَن{ ]النمل: لوله تعالى:}َولَنُْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهْم  

 .  (ٙ)أرضهم أذلة وهم صاؼرون مهانون، إن لم ٌنمادوا لدٌن هللا وحده، وٌتركوا عبادة من سواه"
ٌمول: ولنخرجن من أرسلكم من أرضهم أذلة وهم صاؼرون إن لم  لال الطبري:" 

 .(2)ٌؤتونً مسلمٌن"
ْم ِمْنَها { أي : من بلدهم ، } أَِذلَّةً َوُهْم َصاِؼُروَن { أي : لال ابن كثٌر:" }َولَنُْخِرَجنَّهُ 

 .(1)مهانون مدحورون "
عن وهب بن منبه: "}ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاؼرون{، أو لتؤتٌنً مسلمة هً  
 .(5)ولومها
 

 المرآن
 [ 8ٖ({ ]النمل : 8ٖ}لَاَل ٌَا أٌََُّها اْلَمََلُ أٌَُُّكْم ٌَؤْتٌِنًِ بِعَْرِشَها لَْبَل أَْن ٌَؤْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن)

 التفسٌر:
لال سلٌمان مخاطبًا من َسخَّرهم هللا له من الجن واإلنس: أٌُّكم ٌؤتٌنً بسرٌر ملكها العظٌم لبل أن 

 ٌؤتونً منمادٌن طابعٌن؟
[، أي:" لال سلٌمان ألشراؾ من حضره من 1ٖ}لَاَل ٌَا أٌََُّها اْلَمؤَلُ{ ]النمل : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)جنده"
[، أي:" أٌُّكم ٌؤتٌنً 1ٖلوله تعالى:}أٌَُُّكْم ٌَؤْتٌِنًِ بِعَْرِشَها لَْبَل أَْن ٌَؤْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن{ ]النمل :  

 .(ٔٔ)بسرٌر ملكها العظٌم لبل أن ٌؤتونً منمادٌن طابعٌن؟"
لال ابن كثٌر:" فلما رجعت إلٌها رسلُها بهدٌتها ، وبما لال سلٌمان ، سمعت وأطاعت 
هً ولومها ، وألبلت تسٌر إلٌه فً جنودها خاضعة ذلٌلة ، معظمة لسلٌمان ، ناوٌة متابعته فً 
اإلسبلم. ولما تحمك سلٌمان ، علٌه السبلم ، لدومهم علٌه ووفودهم إلٌه ، فرح  بذلن وَسّره، } 

اَل ٌَا أٌََُّها اْلَمؤل أٌَُُّكْم ٌَؤْتٌِنًِ بِعَْرِشَها لَْبَل أَْن ٌَؤْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن{"لَ 
(ٕٔ).  

 فإن لٌل : فلم أََمَر أَن أن ٌإتى بعرشها لبل أن ٌؤتوا إلٌه مسلمٌن ؟
 لٌل عنه فً الجواب خمسة أوجه :

 .(ٔ)والضحان، (ٖٔ)أحدها : أنه أراد أن ٌختبر صدق الهدهد ، لاله ابن عباس

                                                           
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5٘ٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘ٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .2ٖ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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إن سلٌمان أوتً ملكا، وكان ال ٌعلم أن أحدا أوتً ملكا ؼٌره؛ فلما فمد  لال ابن عباس:" 
الهدهد سؤله: من أٌن جبت؟ ووعده وعٌدا شدٌدا بالمتل والعذاب، لال: }وجبتن من سبإ بنبإ 

وأوتٌت من كل ٌمٌن{، لال له سلٌمان: ما هذا النبؤ؟ لال الهدهد: }إنى وجدت امرأة{ بسبؤ }تملكهم 
شًء ولها عرش عظٌم{ فلما أخبر الهدهد سلٌمان أنه وجد سلطانا، أنكر أن ٌكون ألحد فً 
األرض سلطان ؼٌره، فمال لمن عنده من الجن واإلنس: }ٌا أٌها المؤل أٌكم ٌؤتٌنً بعرشها لبل 

 .(ٕ)أن ٌؤتونً مسلمٌن{"
ن ؼٌره، لال لمن حوله وأنكر سلٌمان أن ٌكون ألحد على األرض سلطا لال الضحان:" 

 .(ٖ)من الجن واإلنس: }أٌكم ٌؤتٌنً بعرشها{... اآلٌة"
الثانً : أنه أعجب بصفته حٌن وصفه الهدهد وخشً أن تسلم فٌحرم علٌه مالها فؤراد أخذه لبل 

 .(ٗ)أن ٌحرم علٌه بإسبلمها ، لاله لتادة
عرشها فؤعجبه. كان من أخبر سلٌمان الهدهد أنها لد خرجت لتؤتٌه، وأخبر ب لال لتادة:" 

ذهب ولوابمه من جوهر مكلل باللإلإ، فعرؾ أنهم إن جاءوه مسلمٌن لم تحل لهم أموالهم، فمال 
 .(٘)للجن: }أٌكم ٌؤتٌنً بعرشها لبل أن ٌؤتونً مسلمٌن{"

 .(ٙ)الثالث : أنه أحب أن ٌعالٌها به وكانت الملون ٌعالون بالملن والمدرة ، لاله ابن زٌد
أعلم هللا سلٌمان أنها ستؤتٌه، فمال: }أٌكم ٌؤتٌنً بعرشها لبل أن ٌؤتونً  زٌد:"لال ابن  

 .(2)مسلمٌن{ حتى ٌعاتبها، وكانت الملون ٌتعاتبون بالعلم"
 .(1)الرابع : أنه أراد أن ٌختبر بذلن عملها وفطنتها ، وهل تعرفه أو تنكره ، لاله ابن جبٌر

لى صدق نبوته ، ألنها خلفته فً دارها وأوثمته فً الخامس : أنه أراد أن ٌجعل ذلن دلٌبلً ع
 .(5)حرزها ثم جاءت إلى سلٌمان فوجدته لد تمدمها ، لاله وهب

لما رجعت إلٌها الرسل بما لال سلٌمان: لالت: وهللا عرفت ما هذا بملن،  لال وهب:" 
حتى أنظر ما  وما لنا به طالة، وما نصنع بمكاثرته شٌبا، وبعثت: إنً لادمة علٌن بملون لومً،

أمرن، وما تدعو إلٌه من دٌنن؟ ثم أمرت بسرٌر ملكها، الذي كانت تجلس علٌه، وكان من ذهب 
مفصص بالٌالوت والزبرجد واللإلإ، فجعل فً سبعة أبٌات بعضها فً بعض، ثم ألفلت علٌه 
ى األبواب. وكانت إنما ٌخدمها النساء، معها ستمابة امرأة ٌخدمنها؛ ثم لالت لمن خلفت عل
سلطانها، احتفظ بما لبلن، وبسرٌر ملكً، فبل ٌخلص إلٌه أحد من عباد هللا، وال ٌرٌنه أحد حتى 
آتٌن؛ ثم شخصت إلى سلٌمان فً اثنً عشر ألؾ لٌل معها من ملون الٌمن، تحت ٌد كل لٌل 
منهم ألوؾ كثٌرة، فجعل سلٌمان ٌبعث الجن، فٌؤتونه بمسٌرها ومنتهاها كل ٌوم ولٌلة، حتى إذا 
دنت جمع من عنده من الجن واإلنس ممن تحت ٌده، فمال: }ٌاأٌها المؤل أٌكم ٌؤتٌنً بعرشها لبل 

 .(ٓٔ)أن ٌؤتونً مسلمٌن{"
وأولى األلوال بالصواب فً السبب الذي من أجله خص سلٌمان بسإاله  لال الطبري:" 

ة علٌها فً المؤل من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سابر ملكها عندنا، لٌجعل ذلن حج
نبوته، وٌعرفها بذلن لدرة هللا وعظٌم شؤنه، أنها خلفته فً بٌت فً جوؾ أبٌات، بعضها فً 
جوؾ بعض، مؽلك ممفل علٌها، فؤخرجه هللا من ذلن كله، بؽٌر فتح أؼبلق وألفال، حتى أوصله 

                                                                                                                                                                      
 .ٔٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٔٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٗ-ٕٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٗ-ٕٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
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سلٌمان،  إلى ولٌة من خلمه، وسلمه إلٌه، فكان لها فً ذلن أعظم حجة، على حمٌمة ما دعاها إلٌه
 .(ٔ)وعلى صدق سلٌمان فٌما أعلمها من نبوته"

لال ابن كثٌر:" ومن هاهنا ٌظهر أن النبً سلٌمان أراد بإحضار هذا السرٌر إظهار 
ر له من الجنود ، الذي لم ٌعطه أحد لبله ، وال ٌكون  عظمة ما وهبه هللا له من الملن ، وَسخَّ

بلمٌس ولومها ؛ ألن هذا خارق عظٌم أن ٌؤتً  ألحد من بعده. ولٌتخذ ذلن حجة على نبوته عند
  .(ٕ)بعرشها كما هو من ببلدها لبل أن ٌَْمدموا علٌه. هذا ولد حجبته باألؼبلق واأللفال والحفظة"

 [، وجهان من التفسٌر:1ٖوفً لوله تعالى:}لَْبَل أَْن ٌَؤْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن{ ]النمل :  
 .(ٖ)لاله ابن عباسأحدهما: لبل أن ٌؤتونً مستسلمٌن طوعا. 

 .(ٗ)لبل أن ٌؤتونً مسلمٌن اإلسبلم الذي هو دٌن هللا. لاله ابن جرٌجالثانً: 
 . (٘)ٌعنً: اإلسبلم ٌمنعهم" لال ابن جرٌج:" 
لال الطبري: والصواب لول ابن عباس، ألن المرأة لم تؤت سلٌمان إذ أتته مسلمة، وإنما  

 .(ٙ)هما ومساءلة"أسلمت بعد ممدمها علٌه وبعد محاورة جرت بٌن
 

 المرآن
ٌِْه لَمَِويٌّ أَِمٌٌن ) ({ 9ٖ}لَاَل ِعْفِرٌٌت ِمَن اْلِجّنِ أَنَا آتٌَِن بِِه لَْبَل أَْن تَمُوَم ِمْن َممَاِمَن َوإِنًِّ َعلَ

 [ 9ٖ]النمل : 
 التفسٌر:

للحكم لال مارد لويٌّ شدٌد من الجن: أنا آتٌن به لبل أن تموم من مجلسن هذا الذي تجلس فٌه 
بٌن الناس، وإنً لمويٌّ على َحْمله، أمٌن على ما فٌه، آتً به كما هو ال أُنِمص منه شٌبًا وال 

 أبدله.
[، 5ٖلوله تعالى:}لَاَل ِعْفِرٌٌت ِمَن اْلِجّنِ أَنَا آتٌَِن بِِه لَْبَل أَْن تَمُوَم ِمْن َممَاِمَن{ ]النمل :  

به لبل أن تموم من مجلسن هذا الذي تجلس فٌه  أي:" لال مارد لويٌّ شدٌد من الجن: أنا آتٌن
 .(2)للحكم بٌن الناس"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: لال ربٌس من الجن مارد لوي: أنا آتٌن بعرشها لبل  
أن تموم من ممعدن هذا.. وكان فٌما ذكر لاعدا للمضاء بٌن الناس، فمال: أنا آتٌن به لبل أن تموم 

 .(1)فٌه للحكم بٌن الناس. وذكر أنه كان ٌمعد إلى انتصاؾ النهار"من مجلسن هذا الذي جلست 
 .(5)عن وهب بن منبه: "}أنا آتٌن به لبل أن تموم من ممامن{، ٌعنً: مجلسه" 
 .(ٓٔ)أي: من مجلسن الذي لعدت فٌه للحكم" لال ابن لتٌبة:" 
ٌعنً أن ٌموم من مجلس المضاء. وكان ٌجلس إلى نصؾ النهار. فمال:  لال الفراء:" 

 .(ٔٔ)أرٌد أعجل من ذلن"
 .(ٕٔ)لال ابن عباس:" لال سلٌمان: أرٌد أعجل من ذلن" 
 .(ٔ)مجاهد: "}لال عفرٌت من الجن{، لال: مارد من الجن"عن  

                                                           
 .ٖٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖٗؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٔٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٕ)عن معمر، عن بعض أصحابه: "}لال عفرٌت{، لال: داهٌة" 
 .(ٖ)الجبابً :"العفرٌت الذي ذكره هللا: اسمه كوزن"لال شعٌب  
 .(ٗ)العفرٌت: الموي النافذ" لال الفراء:" 

 .(٘)العفرٌت: المارد الموي"لال الماوردي: "
  .(ٙ)لال أبو صالح :"كؤنه جبل وفٌه""

 وجهان :، «عفرٌت»وفً كلمة 
ً فً أحدهما : أنه المبالػ فً كل شًء، مؤخوذ من لولهم: فبلن عفرٌة  نفرٌة، إذا كان مبالؽا

 .(5)، والنحاس(1)، وأوب عبٌدة(2)األمور ، لاله األخفش
 .(ٓٔ)وهو من كل جن وإنس أو شٌطان الفابك المبالػ الربٌس" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔٔ)العفرٌت: النافذ فً األمور المبالػ فٌها الذي معه خبث ودهاء" لال النحاس:" 

 .(ٕٔ)فمٌل: عفرٌت ، لاله ابن لتٌبة« التاء»الشدٌد الوثٌك، زٌدت فٌه الثانً : أصله: العفر، وهو 
ٌِْه لَمَِويٌّ أَِمٌٌن{ ]النمل :   [، أي:" وإنً لمويٌّ على َحْمله، أمٌن 5ٖلوله تعالى:}َوإِنًِّ َعلَ

 . (ٖٔ)على ما فٌه، آتً به كما هو ال أُنِمص منه شٌبًا وال أبدله"
الجواهر، وال أخون فٌه. ولد لٌل: أمٌن على فرج لال الطبري:أي:" على ما فٌه من  
 . (ٗٔ)المرأة"
 .(٘ٔ)لال ابن عباس:" ٌمول: لوي على حمله، أمٌن على فرج هذه" 
 .(ٙٔ)أمٌن على جوهره" ولال ابن عباس:" 
 .(2ٔ)} وإنً علٌه لموي أمٌن{، ال آتٌن بؽٌره، ألول ؼٌره أمثله لن" وعن ابن زٌد:" 
 

 المرآن
ا ِعْنَدهُ }لَاَل الَِّذي  ا َرآهُ ُمْستَِمرًّ ٌَْن َطْرفَُن فَلَمَّ  لَاَل ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آتٌَِن بِِه لَْبَل أَْن ٌَْرتَدَّ إِلَ

ًٌّ َهَذا ِمْن فَْضِل َربًِّ ِلٌَْبلَُونًِ أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر فَِإنََّما ٌَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمْن َكفََر  فَِإنَّ َربًِّ َغنِ
 [ٓٗ({ ]النمل : َٓٗكِرٌٌم )
 التفسٌر:

َكْت للنظر فً  لال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتٌن بهذا العرش لبل ارتداد أجفانن إذا تحرَّ
شًء. فؤذن له سلٌمان فدعا هللا، فؤتى بالعرش. فلما رآه سلٌمان حاضًرا لدٌه ثابتًا عنده لال: هذا 

ًَّ ِمن فضل ربً ال ذي خلمنً وخلك الكون كله؛ لٌختبرنً: أأشكر بذلن اعترافًا بنعمته تعالى عل

                                                                                                                                                                      
 .ٗٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٗٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٗالنكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٔ/ٗالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٗ/ٕانظر: مجاز المرىن: (1)
 .٘ٗٔ/ٖانظر: إعراب المرآن: (5)
 .5ٗ/ٕمجاز المرىن: (ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٖإعراب المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٖٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .٘ٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .٘ٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .11ٕ٘/5(:ص2ٖ٘ٙٔأرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٙٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
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أم أكفر بترن الشكر؟ ومن شكر هلل على نعمه فإنَّ نَْفَع ذلن ٌرجع إلٌه، ومن جحد النعمة وترن 
الشكر فإن ربً ؼنً عن شكره، كرٌم ٌعم بخٌره فً الدنٌا الشاكر والكافر، ثم ٌحاسبهم 

 خرة.وٌجازٌهم فً اآل
ٌَْن َطْرفَُن{ ]النمل :   لوله تعالى:}لَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آتٌَِن بِِه لَْبَل أَْن ٌَْرتَدَّ إِلَ
َكْت ٓٗ [، أي:" لال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتٌن بهذا العرش لبل ارتداد أجفانن إذا تحرَّ

 .(ٔ)للنظر فً شًء"
أي : ارفع بصرن وانظر ُمّد بصرن مما تمدر علٌه ، فإنن ال ٌكل  "لال ابن كثٌر: 

 .(ٕ)بصرن إال وهو حاضر عندن"
وكان رجبل فٌما ذكر من بنً  -لال الطبري:ٌمول": لال الذي عنده علم من كتاب هللا 

، أنا آتٌن بهذا العرش لبل أن ٌرجع إلٌن -آدم، فمال بعضهم: اسمه بلٌخا، ولٌل: كان آصؾ
 .(ٖ)ألصى أثره"طرفن من 
لال ابن عباس:" وهو رجل من اإلنس عنده علم من الكتاب فٌه اسم هللا األكبر، الذي إذا  

دعً به أجاب: }أنا آتٌن به لبل أن ٌرتد إلٌن طرفن{، فدعا باالسم وهو عنده لابم، فاحتمل 
 .(ٗ)العرش احتماال حتى وضع بٌن ٌدي سلٌمان، وهللا صنع ذلن"

لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب دخل العرش تحت األرض  جبٌر:"لال سعٌد بن  
 .(٘)فنظر إلٌه سلٌمان مذ طلع بٌن ٌدٌه"

 .(ٙ)عبد هللا بن شداد: "جا بالعرش فً نفك فً األرض ٌعنً سرب فً األرض"لال  
فمال رجل من اإلنس عنده علم من الكتاب، ٌعنً اسم هللا إذا دعً به  لال الضحان:" 
 .(2)أجاب"
فدعا باسم هللا األعظم فانخرلت األرض من أرض سبؤ، فخرج من  لال زهٌر بن دمحم:" 

 .(1)تحت األرض بٌن ٌدي سلٌمان علٌه السبلم"
دعا باسم من أسماء هللا فإذا عرشها ٌحمل بٌن عٌنٌه، وال ٌدري ذلن  لال ابن زٌد:" 

 .(5)االسم لد خفً ذلن االسم على سلٌمان ولد أعطً ما أعطً"
الزهري: "دعا الذي عنده علم من الكتاب: ٌا إلهنا وإله كل شًء إلها  ال الزهري:"ل 

 .(ٓٔ)واحدا، ال إله إال أنت، ابتنً بعرشها، لال: فمثل بٌن ٌدٌه"
عن مجاهد، لوله:"} الذي عنده علم من الكتاب{، لال: االسم الذي إذا دعً به أجاب،  

 .(ٔٔ)وهو: ٌا ذا الجبلل واإلكرام"
فً لول هللا عز وجل: "}الذي عنده علم من الكتاب{، أنا أنظر فً كتاب  عن مجاهد 

ربً ثم أنا آتٌن به لبل أن ٌرتد إلٌن طرفن لال: فتكلم ذلن العالم بكبلم دخل العرش فً نفك 
 .(ٕٔ)تحت األرض حتى خرج إلٌهم"

 .(ٔ)كانت بالٌمن، وسلٌمان بالشام" لال وهب:" 

                                                           
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .]بتصرؾ[2ٙٗ-ٙٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .112ٕ/5(:ص15ٖٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .112ٕ/5(:ص5ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٙٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (2)
 .112ٕ/5(:ص5ٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .111ٕ/5(:صٔٓٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .112ٕ/5(:ص5ٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 [، وجوه من التفسٌر:ِٓٗعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب{ ]النمل : لوله تعالى:}لَاَل الَِّذي وفً  
أحدها : أنه ملن أٌد هللا به سلٌمان ، والعلم الذي من الكتاب هو ما كتب هللا لبنً آدم ، ولد علم 
المبلبكة منه كثٌراً فؤذن هللا له أن ٌعلم سلٌمان بذلن ، وأن ٌؤتٌه بالعرش الذي طلبه ، حكاه ابن 

 . (ٕ)بحر
المول الثانً : أنه بعض جنود سلٌمان من الجن واإِلنس ، والعلم الذي عنده من الكتاب هو كتاب 
سلٌمان الذي كتبه إلى بلمٌس وعلم أن الرٌح مسخرة لسلٌمان وأن المبلبكة تعٌنه فتوثك بذلن لبل 

 .(ٖ)أن ٌؤتٌه بالعرش لبل أن ٌرتد إلٌه طرفه
 .(ٗ)للعفرٌت والمول الثالث : أنه سلٌمان لال ذلن

 والمول الرابع : أنه لول ؼٌره من اإلنس ، وفٌه خمسة ألوال:
 .(٘)، لاله لتادةبلٌخاأحدها : أنه 
 .(ٙ)فعلمت الجن ٌومبذ أن اإلنس أعلم منها" ولال لتادة:" 
 .(2)رجل من اإلنس" لال أبو صالح:" 
إسرابٌل، كان ٌعلم رجل من بنً آدم، أحسبه لال: من بنً وعن معمر، عن لتادة، لال:" 

 .(1)اسم هللا الذي إذا دعً به أجاب"
 .(5)الثانً : أنه أسطوم ، لاله مجاهد

ً ، لاله لتادة ، وابن (ٔٔ)، وٌزٌد بن رومان(ٓٔ)الثالث : أنه آصؾ بن برخٌا وكان صّدٌما
 .(ٕٔ)إسحاق
ٌزٌد بن رومان لال: زعموا أن سلٌمان لال: أبتؽً أعجل من  لال ٌزٌد بن رومان:" 

 .(ٖٔ)ذلن لال له آصؾ بن برخٌا، وكان صدٌما ٌعلم االسم األعظم"
ٌمال له آصؾ وكان صدٌما ٌعلم االسم األعظم الذي إذا دعً هللا عز  لال ابن إسحاق:" 

أن ٌرتد إلٌن طرفن فمد وجل به أجاب وإذا سبل به أعطى، لال: ٌا نبً هللا أنا آتٌن به لبل 
عٌنٌن فبل ٌنتهً طرفن إلى مداه حتى أمثله بٌن ٌدٌن، لال ذلن أرٌد، فذكروا أن آصؾ توضؤ ثم 

امدد عٌنٌن حتى ٌنتهً طرفن فمد سلٌمان عٌنٌه نحو  -ركع ركعتٌن ثم لال: انظر ٌا نبً هللا
 .(ٗٔ)لٌمان"الٌمن، ودعا آصؾ فانخرق بالعرش مكانه الذي هو فٌه ثم نبع بٌن ٌدي س

وعن ابن عباس:" }الذي عنده علم من الكتاب{، لال: آصؾ، كاتب سلٌمان علٌه  
 .(٘ٔ)السبلم"
 .(ٙٔ)، لاله زهٌر بن دمحمرجل من اإلنس ٌمال ذو النور، كان علمه الكتابالرابع : 

                                                                                                                                                                      
 .11ٕٙ/5(:ص1ٖٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .٘ٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .111ٕ/5(:صٓٓٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .٘ٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (2)
 .٘ٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (1)
 .11ٕٙ/5(:ص1ٕٖٙٔر: تفسٌر ابن ابً حاتم)انظ (5)
 .11ٕٙ/5(:ص1ٖٓٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .11ٕٙ/5(:ص1ٖٔٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .112ٕ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .11ٕٙ/5(:ص1ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .112ٕ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .11ٕ٘/5(:ص22ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .11ٕ٘/5(:ص2ٖٙٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 .(ٔ)الخامس : أنه الخضر ، لاله ابن لهٌعة
ٌْنَ وفً    [، وجوه من التفسٌر:َٓٗطْرفَُن{ ]النمل :  لوله تعالى:}لَْبَل أَْن ٌَْرتَدَّ إِلَ

 .(ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدها : لبل أن ٌؤتٌن ألصى من تنظر إلٌه، لاله ابن جبٌر
 .(ٗ)لبل أن ٌؤتٌن الشخص من مد البصر" لال لتادة:" 
 .(٘)ٌمول: لبل أن ٌؤتٌن الشًء من مد بصرن" لال الفراء:" 

 .(ٙ)النظر، لاله مجاهدالثالث: لبل أن ٌرتد طرفن حسٌرا إذا أدمت 
 .(2)لال مجاهد:" إذا مد البصر حتى ٌحسر الطرؾ" 
 . (1): لبل أن ٌعود طرفن إلى مجلسن ، لاله إدرٌسالرابع
: لبل الولت الذي تنظر وروده فٌه من لولهم : أنا ممد الطرؾ إلٌن أي منتظر لن ، لاله الخامس
 .(5)ابن بحر
ً السادس ألن الرجاء ٌمد الطرؾ واإلٌاس ٌمصر الطرؾ.  : لبل أن ٌرجع طرؾ رجابن خاببا

 .(ٓٔ)حكاه الماوردي
  .(ٔٔ)السابع : لبل أن ٌنمص طرفن بالموت ، أخبره أنه سٌؤتٌه لبل موته. حكاه الماوردي

 .(ٕٔ)الثامن: بممدار ما تفتح عٌنن ثم تطرؾ، لاله الزجاج
لٌل له أرفع بصرن من حٌث ٌجا العرش، فلم ٌطرؾ حتى جا  لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٖٔ)به فوضع بٌن ٌدٌه"
لال الطبري: المعنى:" لبل أن ٌرجع إلٌن طرفن من ألصى أثره، وذلن أن معنى لوله  

}ٌرتد إلٌن{ ٌرجع إلٌن البصر، إذا فتحت العٌن ؼٌر راجع، بل إنما ٌمتد ماضٌا إلى أن ٌتناهى 
كان ذلن كذلن، وكان هللا إنما أخبرنا عن لابل ذلن }أنا آتٌن به لبل أن ٌرتد{ ما امتد نوره. فإذا 

 .(ٗٔ)لم ٌكن لنا أن نمول: أنا آتٌن به لبل أن ٌرتد راجعا }إلٌن طرفن{ من عند منتهاه"
ا ِعْنَدهُ لَاَل َهَذا ِمْن فَْضِل َربًِّ{ ]النمل :   ا َرآهُ ُمْستَِمرًّ فلما [، أي:" ٓٗلوله تعالى:}فَلَمَّ

، وإِحسانه  -السرٌر  -نظر سلٌمان ورأى العرش  ًَّ حاضراً لدٌه لال: هذا من فضل هللا عل
" ًّ إل
(ٔ٘). 
ٌمول: فلما رأى سلٌمان عرش ملكة سبؤ مستمرا عنده. وفً الكبلم  لال الطبري:" 

مترون استؽنى بداللة ما ظهر عما ترن، وهو: فدعا هللا، فؤتى به؛ فلما رآه سلٌمان مستمرا 
ده. وذكر أن العالم دعا هللا، فؽار العرش فً المكان الذي كان به، ثم نبع من تحت األرض عن

بٌن ٌدي سلٌمان، فمال سلٌمان: هذا البصر والتمكن والملن والسلطان الذي أنا فٌه حتى حمل إلً 

                                                           
 .11ٕ٘/5(:ص25ٖٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙٗ/5ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .111ٕ/5(:ص5ٖٗٙٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٙٗ/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٙٗ/5ٔاخرجه الطبر[: (2)
 .111ٕ/5(:ص55ٖٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .111ٕ/5(:ص5ٖٙٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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عرش هذه فً لدر ارتداد الطرؾ من مؤرب إلى الشام، من فضل ربً الذي أفضله علً 
 . (ٔ)جاد به علً"وعطابه الذي 
 .(ٕ)لال ابن عباس:" نبع عرشها من تحت األرض" 
لال وهب:" ذكروا أن آصؾ بن برخٌا توضؤ، ثم ركع ركعتٌن، ثم لال: ٌا نبً هللا، امدد  

عٌنن حتى ٌنتهً طرفن، فمد سلٌمان عٌنه ٌنظر إلٌه نحو الٌمن، ودعا آصؾ فانخرق بالعرش 
سلٌمان }فلما رآه{ سلٌمان }مستمرا عنده لال هذا من فضل مكانه الذي هو فٌه، ثم نبع بٌن ٌدي 

 .(ٖ)ربً لٌبلونً{ ... اآلٌة"
[، أي:" لٌختبرنً أأشكر إنعامه، أم ٓٗلوله تعالى:}ِلٌَْبلَُونًِ أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر{ ]النمل :  

 .(ٗ)أجحد فضله وإِحسانه؟"
، أأشكر ذلن من فعله علً، أم لال الطبري:ٌمول: " لٌبلونً، ٌمول: لٌختبرنً وٌمتحننً 

أكفر نعمته علً بترن الشكر له، ولٌل: إن معناه: أأشكر على عرش هذه المرأة إذ أتٌت به، أم 
 .(٘)كفر إذ رأٌت من هو دونً فً الدنٌا أعلم منً"

عن ابن عباس، لوله: "}فلما رآه مستمرا عنده لال هذا من فضل ربً لٌبلونً أأشكر{  
 .(ٙ)به }أم أكفر{ إذ رأٌت من هو دونً فً الدنٌا أعلم منً؟" على السرٌر إذ أتٌت

[، أي:" ومن شكر فمنفعة الشكر ٓٗلوله تعالى:}َوَمْن َشَكَر فَإِنََّما ٌَْشُكُر ِلنَْفِسِه{ ]النمل :  
 .(2)لنفسه"
لال الطبري:" ٌمول: ومن شكر نعمة هللا علٌه، وفضله علٌه، فإنما ٌشكر طلب نفع  

س ٌنفع بذلن ؼٌر نفسه؛ ألنه ال حاجة هلل إلى أحد من خلمه، وإنما دعاهم إلى شكره نفسه، ألنه لٌ
 .(1)تعرٌضا منه لهم للنفع، ال الجتبلب منه بشكرهم إٌاه نفعا إلى نفسه، وال دفع ضر عنها"

م: ألنه ٌستزٌد من فضل هللا، لال تعالى: }لَبِن َشَكْرتُْم ألَِزٌَدنَُّكْم{ ]إبراهٌ لال الصابونً:" 
2"](5). 

ًٌّ َكِرٌٌم{ ]النمل :   [، أي:" ومن لم ٌشكر وجحد ٓٗلوله تعالى:}َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َربًِّ َؼنِ
 .(ٓٔ)فضل هللا فإِن هللا مستؽٍن عنه وعن شكره، كرٌٌم باإِلنعام على من كفر نعمته"

ٌمول: ومن كفر نعمه وإحسانه إلٌه، وفضله علٌه، لنفسه ظلم، وحظها  لال الطبري:" 
بخس، وهللا ؼنً عن شكره، ال حاجة به إلٌه، ال ٌضره كفر من كفر به من خلمه، كرٌم، ومن 

 .(ٔٔ)كرمه إفضاله على من ٌكفر نعمه، وٌجعلها وصلة ٌتوصل بها إلى معاصٌه"
دتهم ، } َكِرٌٌم { أي : كرٌم فً نفسه ، أي : هو ؼنً عن العباد وعبا لال ابن كثٌر:" 

وإن لم ٌعبده أحد ، فإن عظمته لٌست مفتمرة إلى أحد ، وهذا كما لال موسى : } إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم 
ًٌّ َحِمٌٌد { ]إبراهٌم :  َ لَؽَنِ  .(ٕٔ)["1َوَمْن فًِ األْرِض َجِمٌعًا فَإِنَّ َّللاَّ

عبادي لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا وفً الحدٌث : "ٌمول هللا تعالى : ٌا  
على أتمى للب رجل منكم ، ما زاد ذلن فً ملكً شٌبًا. ٌا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، 
وإنسكم وجنكم ، كانوا على أفجر للب رجل منكم ، ما نمص ذلن من ملكً شٌبًا. ٌا عبادي ، إنما 

                                                           
 .]بتصرؾ بسٌط[1ٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙٗ/5ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٙٗ-1ٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٖٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٙٗ/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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وجد خٌرا فلٌحمد هللا ، ومن وجد ؼٌر ذلن فبل  هً أعمالكم أحصٌها لكم ثم أوفٌكم إٌاها فمن
 .(ٔ)ٌلومن إال نفسه"
 [:ٓٗ-ٖٙفوابد اآلٌات:]

 أهل اآلخرة ال ٌفرحون بالدنٌا، وأهل الدنٌا ال ٌفرحون باآلخرة. -ٔ
 استعمال أسلوب اإلرهاب والتخوٌؾ مع المدرة على إنفاذه مع العدو ألٌك. -ٕ
 أنهم ٌخدمونه فً أصعب األمور.تمرٌر أن سلٌمان كان ٌستخدم الجن و -ٖ
استجابة هللا تعالى لسلٌمان فؤحضر له العرش من مسافة شهرٌن أي من الٌمن إلى الشام لبل  -ٗ

 ارتداد طرؾ الناظر إذا فتح عٌنه ٌنظر.
 وجوب رد الفضل إلى أهله فسلٌمان لال }َهَذا ِمْن فَْضِل َربًِّ{. -٘
فمط، ولكرم هللا تعالى لد ال ٌسلب النعمة فور عدم  وجوب الشكر، وعابدته تعود على الشاكر -ٙ

 شكرها وذلن لحلمه تعالى وكرمه.
نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 

 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

انتهى الجزء السادس والعشرون من التفسٌر، وٌلٌه الجزء السابع والعشرون بإذن 
 .«النمل»( من سورة ٔٗهللا، وبداٌته تفسٌر اآلٌة )

 
 
 

                                                           
 .( من حدٌث أبً ذر الؽفاري ، رضً هللا عنه22ٕ٘مسلم برلم )صحٌح  (ٔ)


